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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Ügyiratszám
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A kérelmező szervezet teljes neve

SCORE-GOAL Szabadidősport, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

SCORE-GOAL Kft.

Gazdálkodási formakód

113

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

Covid

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

4215

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Grassroots

Adószám

14749942-1-03

Bankszámlaszám

51700100-10028746-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
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

6230

Város

Soltvadkert

Közterület neve

Bethlen Gábor

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely
címével
Irányítószám

6230

Város

Soltvadkert

Közterület neve

Bethlen Gábor

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 315 90 17

Fax

+36 30 315 90 17

Honlap

www.scoregoal.hu

E-mail cím

info@scoregoal.hu

A képviselő adatai.

Frissítés

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve dr. Vercz Tamás
2022-09-15 06:31
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A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 315 90 17

E-mail cím

tamas.vercz@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Dr. Vercz Tamás

+36 30 315 90 17

info@scoregoal.hu

Kormos Erika

+36 30 211 17 49

kormos.erika@activetender.hu

2022/23 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése
Törös Olga Sportcsarnok

2022-09-15 06:31

Ingatlan
típusa
Edzőterület

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
6000
Kecskemét
Törös Olga Sportcsarnok
10

Helyrajzi
szám

Méret

1256

1000

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
80

Bérleti díj
Ft/óra
8 000 Ft

Igénybe vett
hónapok száma
10

Fejl.

Megj.

Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2020

2021

2022

Önkormányzati támogatás

1 MFt

3 MFt

74 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

11 MFt

8 MFt

600 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

14 MFt

13 MFt

676 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2020

2021

2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5 MFt

9 MFt

18 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

3 MFt

Anyagköltség

2 MFt

2 MFt

600 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,5 MFt

20 MFt

50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

2 MFt

5 MFt

Összesen

9,5 MFt

35 MFt

676 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)

12 413 608 Ft

248 272 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

613 892 844 Ft

12 277 857 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

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 2022/23 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Sportszervezetünket 2009. évben alapította 2 magánszemély, céljuk elsődlegesen az volt, hogy Kecskemét városában felkarolják és magasabb szintre emeljék az amatőr kispályás focit. Ennek
érdekében amatőr versenyeket, focitornákat és bajnokságokat szervezett és szponzorált. Így különösképpen a ’’Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot, vagy a hétvégéken tartott kispályás
Hattrick tornákat. Az évek alatt több kispályás amatőr csapatot is támogatott. Céljuk elsősorban a kecskeméti focit szerető és azon belül is a kispályás labdarúgást amatőr szinten űző fiatalok
felkarolása volt. Az évek alatt több mint 500 amatőr szintű labdarúgót fogott össze a sportszervezet Kecskemét városában, mindenfajta támogatás, és önkormányzati hozzájárulás nélkül. 2014.
évben fogalmazódott meg a sportszervezet döntéshozóiban a továbblépésnek és a kecskeméti kispályás foci fejlődésnek egyetlen kulcsa lehet, hogy újra meghonosítsanak egy sportágat
Kecskemét városában. Az országosan nagy figyelemmel kísért FUTSAL-t, azaz kispályás labdarúgást. És ezt magasabb szintre emelni. Ez volt egyrészt a város részéről, másrészről a sok amatőr
focista részéről is az igény. Támogatásról biztosított a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség elnöksége is. Ennek keretében 2015. évben összefogtak a helyi támogatók és a Score-Goal Kft.
ügyvezetése, és rövid időn belül 20 fő kispályás labdarúgót meghívva, akik amatőr szinten ugyan, de az általunk biztosított heti 1 edzési lehetőség mellett. A második évre a felnőtt fiú csapat, a
megváltoztatott feltételek mentén bejutott az NBII Közép-Keleti Csoport felsőházába. A 2016-17-es idényre a club elérte, hogy a hazai fellépéseik alkalmával, a Messzi István Sportcsarnokban
állandó 220-250 fő szurkoló buzdítja hétről hétre a kecskeméti futsal csapatot. Idegenbeli mérkőzéseinkre pedig 25-30 fő kemény mag kíséri el a csapatot. Két év alatt ismerté és elfogadottá tettük
a futsalt, mint sportágat Kecskemét városában: -Kesport.hu (kecskemét legnagyobb online sportmédiája) oldalon a rólunk szóló cikkeket 1200-1500 fő elérés jellemzi. -A facebook – ScoreGoal
Kecskeméti Futsal Club FanPlus csoportjához 406 főről 655 főre növekedett. -A facebook ScoreGoal Szabadidősport oldalát 1 év alatt 556 főről 860 fő kedveli. A 2016. évre megszerveztük a
kecskeméti futsal utánpótlás! Jelenleg mintegy 60 UP korú fiatal, 4 korosztályban verseng megyei és országos szinten. Az U20 korosztályunk az 1. évben országos döntőbe jutott.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ebben a pályázati évben két tételre pályázik társaságunk. - A 2019/20-as programban jóváhagyott sportcsarnok 1. üteme után jelen programban kérjük a kivitelezés 2. ütemének jóváhagyását Megépülő sportcsarnok területileg mellé egy 40*20as méretű műfüves pálya kivitelezése Sportcsarnok 2. ütem: 2019/20-as sportfejlesztési programban 2020. szeptemberében került jóváhagyásra
a sportcsarnok 1. üteme. A vezetőség szinte azonnal meg is kezdte a munkát. A támogatás szinte teljesen felöltésre került. 95%-os töltöttségű jelen állás szerint. 2022 márciusára van ígéretünk a
maradék feltöltésre is. Kecskemét Város Önkormányzata a szükséges önrészt társaságunk részére biztosította. Így lefolytattuk a beszerzés kiírását. A Bírálóbizottság döntése alapján kihirdetésre
került a nyertes kivitelező, akivel a szerződés aláírásra került. A sportcsarnok kivitelezése elindult. Az első részelszámolást az EMMI felé benyújtottuk, az elszámolás elfogadásra került EMMI által.
Kivitelezés gördülékenyen folyik. 2022. január végére a tartópillérek álltak. A 2. részszámla benyújtása várhatóan február 28-án történik meg a műszaki vezető tájékoztatása alapján. Tekintettel a
már elkezdett kivitelezésre, a legfontosabb célunk, hogy a kecskeméti Katona József Gimnázium területére a multifunkciós sportcsarnok mihamarabb felépüljön. Jelenleg ugyanis az iskola udvara
építési terület. Így a gyerekek az udvart használni nem tudják. Így kiemelten fontos, hogy a 2. ütem mihamarabb jóváhagyásra kerüljön MLSZ és Minisztériumi szinteken is. Jelen programhoz
csatoljuk a projekt teljes részletezését. A jóváhagyott 1. ütemet és a most igénylő 2. ütemet is. Csatolunk fotókat a kivitelezés jelenlegi állásáról. Időközben a társaság csapati az NB1-es futsal
minőségi jelenlévői lettek. A csapat egyre nagyobb szurkolóbázissal rendelkezik. Kiemelkedő szakmai munka folyik a sportszervezetnél. Ezzel együtt az igazolt utánpótlás korúak száma is növekvő
tendenciát mutat. Kérjük a Tisztelt Szövetséget, hogy támogassa részünkre a projektet, hogy a csarnoképítést mihamarabb folytatni tudjuk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2022.07.01-2023.06.30

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Társaságunk a 2016/17es taoévben kapott először jóváhagyást. Személyi jellegű kifizetésre és UP nevelés feladatainak ellátására. Ez az első évben óriási segítséget jelentett a sportszervezetünk
számára. A személyi állományban az eltelt időszakban minőségre tudtuk cserélni. Fizetéseket tudunk teljesíteni a tao pályázatnak köszönhetően. Nem beszélve az up. korosztály versenyeztetési
lehetőségeire. Célunk az utánpótlásban bázis további növekedést elérni. Hatalmas szükségünk ezen célok megvalósítása során a Minisztérium és az MLSZ támogatására a sportcsarnok
kivitelezés ügyében. Az edzések lefolytatasa komoly logisztikát vesz igénybe jelenleg városon belük. Természetesen, ha a sportcsarnok megépül a gimnázium területén, akkor számíthatunk még
több gimnazistára is az edzéseken.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Kecskemét Városában (120 ezer fő lakos) ez eddig futsal csak nagyon rövid ideig élt, és akkor is csak fiú felnőtt csapat. Azzal hogy az első évben sikerült 60 gyermek bevonása, óriási lépés nem
csak a város sportrajongói számára, hanem alapvetően az országos futsal sportág is óriási lépést tehet a fejlődé irányában. A Városi vezetők részéről, valamint a Bács-Kiskun megyei Labdarúgó
Szövetség vezetői részéről teljes a támogatás! Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az első évhez képest, az önkormányzat megduplázta a fiú felnőtt csapat pénzbeli támogatását, illetve a bajnoki
mérkőzések megrendezésére a város legnagyobb sportcsarnokát kapta meg. Továbbá támogatásáról biztosított minket a labdarúgás 2 tömeg utánpótlás bázisa is,az UFC valamint a Hírösép
egyesülete. Jelenleg előzetes megbeszélések alapján együttműködési megállapodás várható a Kecskeméti Labdarúgó Akadémiával is. Továbbá a város gazdasági/üzleti oldala sem zárkózik el
egy esetleges magasabb szponzorációtól. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a a felnőtt fiú csapatot több meghatározó gazdasági társaság támogatta, többek között a Fókusz Takarék, a Hovány
Autóház, Kisokos Média Kft... Továbbra is alapvető koncepció, hogy az UFC és Hírösép egyesületnél edzett és nevelt 5-13 éves kor után, ne kallódjanak el a gyermekek, akik esetleg nem nyertek
felvételt a Kecskeméti Labdarúgó Akadémiára, hanem új keret között megismerjék, megszeressék, és speciális futsal tudásukat megtalálják ezen gyereke. A ScoreGoal Sportszevezet ezt tűzte ki
célul. A megcélzott feladatok elvégzéséből adódóan nagyon gyorsan óriási eredmények születtek már az első évben is: így pl: 60 gyermek a futsal sportágba való bevonása. A következő év
legfontosabb további feladat, hogy az átalakul felnőtt Futsal NBII vonatkozásában a lehető legmagasabb helyen végezzen a csapat, így a megcélzott helyek az 1-3. hely. Harmadik évre pedig az
NBI feljutását fogja megcélozni a club. A kockázatok alapvetően az elmaradó támogatói körből eredhetnek. Azonban ennek kiküszöbölése pontosan az lehet, ahogy a gyerekeket bevonjuk a club
életébe. Így nagyobb lesz a társadalmi elfogadottság és a leendő támogatók is a club mellé állhatnak. Nem mellesleg a sportszervezet 2 tulajdonosának magán jellegű cégei is támogatóként
lépnek fel.
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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
2022/23 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 építése

2022-07-01

2023-04-30

2023-07-31

595 476 059
Ft

Pályafelújítás

műfüves nagypálya felújítása

2022-08-01

2022-09-30

2022-09-30

12 041 200 Ft
607 517 259
Ft

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Érintett ingatlan

Indoklás

Egyéb épület építése

Új

Multifunkciós sportcsarnok létesítése a Katona József Gimnázium által használt ingatlan területén. A térség
legszínvonalasabb Gimnáziumának sportcsarnok kivitelezése TAOs- pályázat keretében elindult. Az 1. ütem
jóváhagyása után a feltöltés gördülékenyen ment. Az 1. részelszámolás az EMMI felé megtörtént, március elsején
jelezte a műszaki vezető, hogy Részletek csatolva.

műfüves nagypálya felújítása

Új

Önkormányzati tulajdonon egyesületünk rendelkezik egy 40*20as méretű műfüves pályával, mely kb. 10 éve
készült el. A műfű kikopott, korrodálódott, egyre élvezhetetlenebb rajta a játék. Műfű burkolat felütetére SPORT
40-es típusú,0,4-0,9 szemnagyságú varchomokkal és 0,8-2 mm nagyságú gumigranulátummal nehezített
szintetikus sportgyepre lenne szükség. Ezért szeretnénk ennek a pályának a műfűcseréjét tao pályázatból
megvalósítani. Kérjük a Tisztelt Szövetséget, hogy támogassa részünkre a projektet.

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület építése

Csarnoképítés

6000
Kecskemét
Dózsa
György út
1

3044

Nem
releváns

Pályafelújítás

műfüves nagypálya
felújítása

Nagy mf.p

6000
Kecskemét
Lunkányi J
10

3727/3

Pályaméret

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Bérelt

40x20

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2022/23 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

2022/23 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.

12 041 200 Ft

124 136 Ft

248 272 Ft

12 413 608 Ft

0 Ft

12 289 472 Ft

12 413 608 Ft

Utóf.

595 476 059 Ft

6 138 928 Ft

12 277 857 Ft

613 892 844 Ft

0 Ft

607 753 916 Ft

613 892 844 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
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

248 272 Ft

248 272 Ft

124 136 Ft

372 408 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

12 277 857 Ft

12 277 857 Ft

6 138 928 Ft

18 416 785 Ft

Összesen

12 526 129 Ft

18 789 194 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

pályázat benyújtása, elszámolása, feltöltés

Tárgyi utófinanszírozott

pályázati tevékenységek: pályázat benyújtása, TIG-gel feltöltés, évközbeni nyomonkövetés, részelszámolások lebonyolítása az EMMI-vel a projekt teljes
ideje alatt.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (2) 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: Soltvadkert, 2022. 09. 15.
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Nyilatkozat 2
Alulírott dr. Vercz Tamás (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. a 80.§ (2) bekezdés 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 a Honvédelmi Minisztérium, 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 bérlem
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 ingatlannyilvántartásba 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 a bizonylatokat 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 betartom. 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 az egyesület honlapján a
közzétételi kötelezettségnek eleget teszek;

Kelt: Soltvadkert, 2022. 09. 15.
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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 dr. Vercz Tamás, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SCORE-GOAL Szabadidősport, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SCORE-GOAL Szabadidősport, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
☐ 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 sportolót 1 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 biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☑ nincs2
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☑ nincs4
☐ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☑ nincs3
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☐ nincs 5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. 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. 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. és 4. 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 hasznosításáról 6
☐ 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 ingatlan7
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☐ 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:
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.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
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: Soltvadkert, 2022. 09. 15.

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

1 Hivatásos 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).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
3 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
4 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
5 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az 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.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
11Lásd 8. lábjegyzet!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:28:03
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:28:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 14:29:34
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 11:38:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-23 16:03:46
Feltöltés / Megtekintés

(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:32:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:31:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:33:24
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:34:05
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 11:17:45
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:35:30
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:36:13
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:36:39
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-21 15:37:00
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Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 11:56:45
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 24
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 11:56:42
Feltöltés / Megtekintés

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 11:22:43
Feltöltés / Megtekintés

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 09:55:07

Kelt: Soltvadkert, 2022. 09. 15.
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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

Közreműködői
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

607 517 259 Ft

6 263 064 Ft

12 526 129 Ft

626 306 452 Ft

0 Ft

620 043 388 Ft

626 306 452 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 041 200 Ft

124 136 Ft

248 272 Ft

12 413 608 Ft

0 Ft

12 289 472 Ft

12 413 608 Ft

- ebből utófinanszírozott

595 476 059 Ft

6 138 928 Ft

12 277 857 Ft

613 892 844 Ft

0 Ft

607 753 916 Ft

613 892 844 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

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

607 517 259 Ft

6 263 064 Ft

12 526 129 Ft

626 306 452 Ft

0 Ft

620 043 388 Ft

626 306 452 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
100 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (55 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)
alairasiminta_1493370426_1524229287_1645453694.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2022-02-21 15:28:14) de924a75ae76ce56cacdc204a8c3ff3749c929f120208b7d1039081c19968010
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterve_csarnokepites2_1633610522_1645454199.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2022-02-21 15:36:39)
27593de56eefc09607294b3daaed18bc2c0d42c8f5e322cef6986cdc060333de
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositaseskihasznaltsag_2019_1556617744_1633580220_1645454220.pdf (Szerkesztés alatt, 780 Kb, 2022-02-21 15:37:00)
0c55edbe55bebbb60d515a3cb8e9f011dba1d194153b616e11ddbddd13c28953
Egyéb dokumentumok
kiviteliszerzodes_1633594418_1645453973.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-21 15:32:53) 33237b84699fca06c224050fd44a866ce31190d825c7a9aac677c3a085bf7dae
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
20220222122616088_1645628626.pdf (Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2022-02-23 16:03:46) 1c0b6fdb48457ddefe931a3b3cfc4d03911c57066e9f1f506444f06dead60a03
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban
szereplő adatairól)
taroltcegkivonat-03-09-118050-score-goalszabadidosportkereskedelmiesszolgaltatokorlatolt_1645453683.pdf (Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2022-02-21 15:28:03)
ae435d5991eb4213c4a7f1b4cc411c14c781581c68e67dd2b23ade889a2ac101
Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)
tulajdonilap3044_1645520107.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2022-02-22 09:55:07) 2a082ac9d3c0f22005ae13acabd1bea7c756eb7a50052c866ec0cbed0c5d0d9b
(100 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1645699083.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2022-02-24 11:38:03) f8cad03db248a5bcdf3b5447121a9329d3b9bc7ed86c8bc0e9bd6a81635fe80f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_61684_20220221_1645450174.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2022-02-21 14:29:34) 9ace0c08c584c7aff5e3aeb67da901762c5082eacbc138622682911f1adf9420
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
tulajdonosihozzajarulo_1582717727_1613845790_1645453792.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2022-02-21 15:29:52)
df29fee816c70b669476e7b35de0073b818705fb33bab2634f3a1b13a6578330
helyszin1000-2_1613987409_1645453796.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2022-02-21 15:29:56) 3ff596ce1771c487e5bc8d374cd704d3757d9acd12b17d229af80c2fce6dc072
mufuvespalya-1latvany_1613987410_1645453799.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-21 15:29:59) 522718760bcde80e73fc2470c46a1e2a5c10bd21675109346d405a6ab40190c1
ingatlanpalyazatindoklas_1633608974_1645453803.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2022-02-21 15:30:03) d8fbc1282d74f1a537afc4f910c2bd8a7e4b46303d597b415d34d9822355aa02
koltsegvetesaranyjanosmufuboritasfelujitas_1613987309_1645453913.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2022-02-21 15:31:53)
5cf798b4ecc2cc40c572150441ba6ff05da8899f828d146387577c05b2753dc1
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
onkormanyzatinyilatkozatok_1556617659_1633580006_1633610697_1645454163.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2022-02-21 15:36:03)
5819a5f6189bfcd0e6d48a833abd4e0c26e99ea30bed8eb020ee469a792fe81d
elvitulajdonosihozzajarulas_1525176_1556617624_1633513554_1645454167.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2022-02-21 15:36:07)
ee094e30ed2ccb6034cf426b65f2f6b3b833078c258ef50b9b2049416bf72ee8
hatarozat_1587022925_1633610777_1645454173.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-21 15:36:13) 59cff95cefcc8f76b8683e8adb12978ee59358298dce020db82e3c41bef080d6
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
onkormanyzatinyilatkozatok_1556617659_1633580006_1633610697_1645454124.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2022-02-21 15:35:24)
5819a5f6189bfcd0e6d48a833abd4e0c26e99ea30bed8eb020ee469a792fe81d
hatarozat_1587022925_1633610777_1645454130.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-21 15:35:30) 59cff95cefcc8f76b8683e8adb12978ee59358298dce020db82e3c41bef080d6
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
ingatlanpalyazatindoklas_1633609004_1645454037.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2022-02-21 15:33:57) d8fbc1282d74f1a537afc4f910c2bd8a7e4b46303d597b415d34d9822355aa02
elvitulajdonosihozzajarulas_1525176_1556617624_1633513554_1645454045.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2022-02-21 15:34:05)
ee094e30ed2ccb6034cf426b65f2f6b3b833078c258ef50b9b2049416bf72ee8
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap3044_1645525065.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2022-02-22 11:17:45) 2a082ac9d3c0f22005ae13acabd1bea7c756eb7a50052c866ec0cbed0c5d0d9b
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
elvitulajdonosihozzajarulas_1525176_1556617624_1633513554_1645454004.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2022-02-21 15:33:24)
ee094e30ed2ccb6034cf426b65f2f6b3b833078c258ef50b9b2049416bf72ee8
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai
megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
tartopillerek2_1645527405.jpg (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2022-02-22 11:56:45) 58680ddecce81367152f031f5fa837587a5b8da1b7db8ff16d6991d99644eb54
epitkezeskepmontazs_1645527405.jpg (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2022-02-22 11:56:45) 789d8b60bd4835bd8bc20dfe184ee137e5bbf6c9782f37f981c8c3c16bafb5fe
tartopillerek_1645527405.jpg (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2022-02-22 11:56:45) dac9f404c70e39b10a49e2aa6cfdf9b2e5a3772c88f918021a9679b1d7918cc6
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i.utem_1624972320_1633580597_1645454316.xlsx (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2022-02-21 15:38:36) 96269e00a344024b508f7e29694cf9f5c97dbedec3bab4397bdea2fbdef18589
ii.utem_16249723571_1633580597_1645454319.xlsx (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2022-02-21 15:38:39) 5972af009a772af810fe5622d3043224a39da17f370df7ebb5a28f81bb2fbd26
sportcsarnokutemtervekindoklas_1624972615_1633580597_1645454332.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2022-02-21 15:38:52)
4fc4dec6ab710913ae4c4f60edd1062660689b68bdae1a53cea1f58a7336175a
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
tartopillerek2_1645527401.jpg (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2022-02-22 11:56:41) 58680ddecce81367152f031f5fa837587a5b8da1b7db8ff16d6991d99644eb54
epitkezeskepmontazs_1645527402.jpg (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2022-02-22 11:56:42) 789d8b60bd4835bd8bc20dfe184ee137e5bbf6c9782f37f981c8c3c16bafb5fe
tartopillerek_1645527402.jpg (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2022-02-22 11:56:42) dac9f404c70e39b10a49e2aa6cfdf9b2e5a3772c88f918021a9679b1d7918cc6
sportcsarnokutemtervekindoklas_1624972615_1633580597_1645454310.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2022-02-21 15:38:30)
4fc4dec6ab710913ae4c4f60edd1062660689b68bdae1a53cea1f58a7336175a
2_16335947771_1645520344.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-22 09:59:04) 429b73ffab31c44047ffd72823ce996123969d0ba3e59a53bd134fe37c7e9911
9_1633594733_1645520344.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-22 09:59:04) 19aa50351290f3e2b5c5089d2d40343cf4482132b75904972f605e2592c82771
23_1633594733_1645520344.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-22 09:59:04) c70cd5eaf1775bff9662fe6ce12960d9b64c7f331e8356d0a3216663a31a712c
24_1556609258_1633581331_1645520345.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-22 09:59:05) ea8178c742567c02c6a078fbed1555d7c7496a418c2fc890920b6b7e86c9fe70
27_1556609261_1633581331_1645520346.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-22 09:59:06) bf73118c9af375f8a8e7e837c2294011201f3e06bc49889810962571782d58c0
29_16335947771_1645520347.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-22 09:59:07) 500cc167277e8999a2219300be8fd8b7aeb07d070f7865c4d68a22724e8b2c6e
62_1556609277_1633581332_1645520348.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-22 09:59:08) 688c8e027d36c3522c2a0db47b59ff3397b500e3890a473b6d7051e38bed692f
63_1556609281_1633581332_1645520349.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-22 09:59:09) ce101e0ac639fad27c5982fee1cd3c4ba9c3884f5f66e224f1d387f99e7bd806
75_1556609285_1633581332_1645520350.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-22 09:59:10) 54a84278650e829123a787d1e20b3ac645d9cfe086d03196f722c079001ef48a
alapteruletikimutatas_16335948381_1645520350.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2022-02-22 09:59:10) d864e6dc9a5e9605c910ccdeb81af2805a4e1fd0cf7b8426d1fc91f59f61c3a4
e-1alaprajz_1556609305_1633581333_1645520350.pdf (Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2022-02-22 09:59:10) 98de856123e3ef033fbcf2a19c4708b3e9dbf5c5ef26983d300a0f0767daf115
e-2a-akeresztmetszet_1556609308_1633581333_1645520350.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2022-02-22 09:59:10) 42f088f36283ca08c523d695648a70c4c71f1db08eede6fb489bfb11aa9f7974
e-3b-bhosszmetszet_1556609311_1633581333_1645520350.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2022-02-22 09:59:10)
d970a3ec2d3a51e95b4283fa9ddbf2f07950d8967f50ea705fbc22693970d6c9
e-4eszakkeletihomlokzat_1556609318_1633581334_1645520353.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2022-02-22 09:59:13)
a3ce7dbccda8a7a7301193686171a40bf39c1f2321cb28aa69f998aa36fe8da0
e-5eszaknyugatihomlokzat_1556609325_1633581336_1645520356.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Mb, 2022-02-22 09:59:16)
f6edaf973fd5b929f191e993862559d11bc40371212aacb8d28deb8107d645a8
e-6delnyugatihomlokzat_1556609329_1633581336_1645520356.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2022-02-22 09:59:16)
6032d7b4948d2b58d2cc5c7a8215c793bbcadfb729227463354a9074f1b47c5c
e-6delnyugatihomlokzat_15566093291_1633581336_1645520356.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2022-02-22 09:59:16)
6032d7b4948d2b58d2cc5c7a8215c793bbcadfb729227463354a9074f1b47c5c
e-7delkeletihomlokzat_1556609339_1633581338_1645520359.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Mb, 2022-02-22 09:59:19)
a231b4a1d008d125052a6e7c031b439efff76c68e070ed3d605b0cf6edbe25cb
muszakileiras_16335948381_1645520359.pdf (Szerkesztés alatt, 374 Kb, 2022-02-22 09:59:19) 12a0b54484f334a33d4233c549882883913098c309ceca619626dcbcc8690241
tartalomjegyzek_16335948381_1645520359.pdf (Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2022-02-22 09:59:19) 731cbfb23fff0558bc0705f7368494f988162406fa1fea31339e6aea2e9445ee
Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz
tulajdonosihozzajarulas_1556520165_1633580285_1645525363.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2022-02-22 11:22:43)
bf6c9c08a5aa91d180dd654f4bf70339022cd1299c028a734e204af41d11a6df
tulajdonosihozzajarulo_1582717455_1614250782_1645525363.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2022-02-22 11:22:43)
df29fee816c70b669476e7b35de0073b818705fb33bab2634f3a1b13a6578330
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