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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

Sárbogárd Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Sárbogárd SE

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

Covid

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

633

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férﬁ felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férﬁ felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Grassroots

Adószám

19820655-2-07

Bankszámlaszám

11736051-20201306-00000000

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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7003

Város

Sárbogárd

Közterület neve

Sportpálya Táncsics M

Közterület jellege

út

Házszám

-

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

7003

Város

Sárbogárd

Közterület neve

Sportpálya Táncsics M

Közterület jellege

út

Házszám

-

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 939 20 27

Fax

Honlap

www.sarbogard.hu

E-mail cím

nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve
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A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 939 20 27

E-mail cím

nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kő Ferenc

E-mail cím

+36 30 330 00 88

ko.ferenc@szegletkogeneral.hu

2021/22 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

Sárbogárd-Sárszentmiklós

Nagy f.p.

7000
Sárbogárd
Táncsics Mihály u.
1

4938

14679m2

Sárbogárd Sport u.

Nagy f.p.

7000
Sárbogárd
Sport u.
10

1083/1

38895m2

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

Egyéb

160

2 000 Ft

12

Igen

Egyéb

160

2 000 Ft

12

Igen

Megj.

Egyéb használat indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Sárbogárd-Sárszentmiklós

Az Egyesületnek ingatlan használati megállapodása van Sárbogárd Város Önkormányzatával, így bérleti díjat nem ﬁzet.

Sárbogárd Sport u.

Az Egyesületnek ingatlan használati megállapodása van Sárbogárd Város Önkormányzatával, így bérleti díjat nem ﬁzet.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2019

2020

2021

Önkormányzati támogatás

3,3 MFt

3,3 MFt

3,3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

9,3 MFt

10,4 MFt

10,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

40,4 MFt

75 MFt

55 MFt

Egyéb támogatás

14 MFt

12 MFt

10 MFt

Összesen

67 MFt

100,7 MFt

79,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2019

2020

2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

14,4 MFt

14,88 MFt

15,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,2 MFt

2,4 MFt

2,6 MFt

Anyagköltség

4,9 MFt

5,1 MFt

5,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,1 MFt

2,3 MFt

2,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

23,6 MFt

24,68 MFt

25,6 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)

37 718 812 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 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 2021/22 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Sárbogárd SE 2016. júliustól 2 telephelyen (7000 Sárbogárd, Táncsics M u. sporttelep, illetve 7000 Sárbogárd, Sport u. 2) tart fennt sportlétesítményt, melyeket TAO forrásból folyamatosan
fejleszt a megnövekedett utánpótlás létszám megfelelő szakmai fejlesztése érdekében. Az ingatlan beruházások döntő többségét az elmúlt években a leromlott állapotú Sárbogárd, Sport u.-ai
létesítményre fordítottuk. A 2 létesítmény egyidejű használatával egyrészt a fejlesztés ideje alatt lehetőségünk nyílt/nyílik a pályák felváltva történő megújítására, úgyhogy közben nem kell más
településen pályát bérelnünk. Az idei 2021/2022 TAO programban a korábbi évek TAO beruházásainak köszönhetően a létesítményfejlesztéseink az elhúzódó nagyméretű műfüves pálya
kivitelezésével befejeződnek. Jelen pályázatban - köszönhetően a 111x72 m méretű elkészülő műfüves pályának - lehetőségünk nyílik a Sárbogárd, Sport u.-ai ingatlanon lévő nagyméretű
élőfüves pálya felújítására, fűcserével, illetve a pálya felújítása miatt szükséges a meglévő öntözőrendszer átalakítása, melyre az idei 2021-22 TAO évadban pályázunk. A COVID helyzet miatt
a meglévő öltöző épületekben lévő vizesblokkokban zuhanyválaszfalak beszerzését terveztük, továbbá a klubházak, öltöző helyiségek klimatizálását kívánjuk megvalósítani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen pályázatban - köszönhetően a 111x72 m méretű elkészülő műfüves pályának - lehetőségünk nyílik a Sárbogárd, Sport u.-ai ingatlanon lévő nagyméretű élőfüves pálya felújítására,
fűcserével, illetve a pálya felújítása miatt szükséges a meglévő öntözőrendszer átalakítása, melyre az idei 2021-22 TAO évadban pályázunk. Pályázunk továbbá az öltözőépületekben található
vizesblokkokban zuhanyválaszfalak beszerzésére, mellyel magasabb higéniás környezet biztosítható a jelenleginél, tekintettel a COVID helyzetre is. Az öltözőépületek klimatizálását is célul
tűztük ki. Ezen fejlesztések sikeres pályázat esetén 2022. februártól folyamatosan valósulnának meg. A kisebb beruházásokat pl. zuhanyválaszfalakat TAO forrástól és program jóváhagyástól
függően akár 2021. IV. negyedévben megvalósítanánk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az idei TAO pályázatunk jelentős részét az utánpótlásnevelés jogcímen megpályázott BOZSIK egyesületi, Intézményi program megvalósítása, az utánpótlás korú játékosaink képzésében
résztvevő edzői bérek, felszerelések teszik ki, így ennek időtartama felöleli a teljes TAO évadot egészen 2021. júliusától - 2022. júniusáig. A Sárbogárd Sport u. élőfüves nagypálya fűcseréjét
2022.februárban kezdenénk meg, és 2022. májusában fejeznénk, addigra a megvalósításához szükséges TAO támogatások összegyűjtését tűztük ki célul A 2021-2022 TAO pályázat
keretében gondnoki béren kívül a pályázatban 1 fő buszsofőr foglalkoztatására is adunk be pályázatot, akinek feladata a mérkőzésekre és az edzésekre történő játékosszállítások elvégzése.
Edzések idején a környező szomszédos településekről szállítaná be az utánpótlás korú játékosokat, akik az edzésekre történő beutazást a ritka buszjáratok miatt egyéb módon nem tudják
megoldani.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk illeszkedik a szakszövetségi stratégiához, célunk az, hogy Fejér megye déli térségében kiemelkedő utánpótlás bázist hozzunk létre, mely elősegíti ezen térségben
a labdarúgás minnél szélessebb körben történő terjesztését. Az eddig elvégzett munkánk hatását már most érezni lehet, az utánpótlás korú gyermeke száma megnőtt, ennek megfelelően van
olyan korosztály ahol több csapatot is versenyeztetünk a BOZSIK programban. A nagyobb létszámhoz igazodva infrastruktúránk is fejlődött: öltözőépületeink az elmúlt évek TAO programjának
köszönhetően felújításra került, energetikailag korszerűbb lett. Nagyméretű műfüves pálya megvalósítását 2021. júniusára elkészül. Így ennek birtokában a Sárbogárd, Sport u.-ai élőfüves
pálya fűcseréjét terveztük, hiszen adott lesz a műfüves pálya ahol a mérkőzéseink lebonyolítása zavartalanul megoldható lenne.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a ﬁgyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A programunk hatására társadalmilag és gazdaságilag is elismert összkép alakul ki környezetünkben. Az igazolt és versenyeztetett játékosaink, illetve családjaik egészséges életmódot
tanulnak, a fejlesztéseknek köszönhetően az ingatlanok folyamatosan megújulnak, fenntartásuk az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően is kisebb összegből fenntarthatóak, az ingatlan
értékek folyamatosan emelkednek a korszerűsítések és bővítések hatására. Ezen fejlesztések hatása kizárólag hosszú távon realizálhatóak: a rendszeres testmozgásoknak köszönhetően a
gyermekkori elhízás megakadályozható, kevesebb a megbetegedési arány, ez társadalmilag mindenképpen előnyős.
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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
2021/22 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)

Vizesblokk
beruházás

vizesblokk épület felújítása

2021-09-20

2021-10-29

2021-10-29

680 000 Ft

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya felújítása

2022-02-01

2022-05-31

2022-05-31

26 939 047 Ft

Pálya-infrastr.
bőv.

öntőrendszer felújítása

2022-02-01

2022-05-31

2022-05-31

4 737 100 Ft

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás

2022-02-01

2022-05-31

2022-05-31

1 220 000 Ft

Tervezési díj

közműfejlesztés tervezése

2022-02-01

2022-04-30

2022-04-30

280 000 Ft

Öltöző
beruházás

öltöző felújítása

2022-02-01

2022-05-31

2022-05-31

1 448 563 Ft

Vizesblokk
beruházás

vizesblokk épület felújítása

2021-09-20

2021-10-29

2021-10-29

272 000 Ft

Öltöző
beruházás

öltöző felújítása

2022-02-01

2022-05-31

2022-05-31

1 764 914 Ft

37 341 624 Ft

2021/22 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Érintett ingatlan

Indoklás

vizesblokk épület felújítása

Sárbogárd Sport u.

Sárbogárd, Sport u. öltözőépület vizesblokkban zuhanyválaszfalak telepítése zuhanytálcák közé nagyobb
higéniai biztonság miatt. 10 db

élőfüves nagypálya felújítása

Sárbogárd Sport u.

Sárbogárd, Sport u. sporttelepen nagyméretű élőfüves pálya fűcsere annak leromlott állapota miatt.

öntőrendszer felújítása

Sárbogárd Sport u.

Öntözőrendszer átalakítása, élőfüves pálya fűcseréje miatt.

Egyéb épület felújítás

Sárbogárd Sport u.

Sárbogárd, Sport u. sporttelepen nagyméretű műfüves pálya korábbi éves beruházása miatt megnövekedett
villamosenergia használat miatti többlet kapacitás biztosítása, elektromos szekrény átalakítása, E.ON felé
ﬁzetendő hálózatbővítési díj (3x125 A-re).

közműfejlesztés tervezése

Sárbogárd Sport u.

Sárbogárd, Sport u. sporttelepen nagyméretű műfüves pálya korábbi éves beruházása miatt megnövekedett
villamosenergia használat miatti többlet kapacitás biztosítása, elektromos szekrény átalakítása, E.ON felé
ﬁzetendő hálózatbővítési díj (3x125 A-re). Ezen munkálatok tervezési díja.

öltöző felújítása

Sárbogárd Sport u.

Sárbogárd, Sport u. öltözőépületben klímaberendezések telepítése 3 db

vizesblokk épület felújítása

Sárbogárd-Sárszentmiklós

Sárbogárd, Táncsics M. u. öltözőépület vizesblokkban zuhanyválaszfalak telepítése zuhanytálcák közé
nagyobb higéniai biztonság miatt. 4 db

öltöző felújítása

Sárbogárd-Sárszentmiklós

Sárbogárd, Táncsics M. u. öltözőépületben klímaberendezések telepítése 4 db
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2021/22 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Vizesblokk
beruházás

vizesblokk épület
felújítása

Öltöző

7000
Sárbogárd
Sport u.
10

1083/1

Nem
releváns

10

Egyéb

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p.

7000
Sárbogárd
Sport u.
10

1083/1

Pályaméret

107x68

Egyéb

Pálya-infrastr. bőv.

öntőrendszer felújítása

Nagy f.p.

7000
Sárbogárd
Sport u.
10

1083/1

Nem
releváns

107x68

Egyéb

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület felújítás

Öltöző

7000
Sárbogárd
Sport u.
10

1083/1

Nem
releváns

1 db

Egyéb

Tervezési díj

közműfejlesztés
tervezése

Öltöző

7000
Sárbogárd
Sport u.
10

1083/1

Nem
releváns

1 db

Egyéb

Öltöző beruházás

öltöző felújítása

Öltöző

7000
Sárbogárd
Sport u.
10

1083/1

Nem
releváns

3 db

Egyéb

Vizesblokk
beruházás

vizesblokk épület
felújítása

Öltöző

7000
Sárbogárd
Táncsics
Mihály u.
1

4938

Nem
releváns

4 db

Egyéb

Öltöző beruházás

öltöző felújítása

Öltöző

7000
Sárbogárd
Táncsics
Mihály u.
1

4938

Nem
releváns

4 db

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2021/22 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

2021/22 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.

37 341 624 Ft

377 188 Ft

0 Ft

37 718 812 Ft

0 Ft

37 341 624 Ft

37 718 812 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előﬁnanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előﬁnanszírozott beruházás
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utóﬁnanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek ﬁzetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
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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: Sárbogárd, 2021. 02. 27.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Nagy László (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 látványcsapatsport 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 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 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: Sárbogárd, 2021. 02. 27.
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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 Nagy László, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Sárbogárd Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Sárbogárd Sportegyesület
☐ 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 biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☑ nincs2
☐&nbsp30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☑ nincs4
☐&nbsp50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☑ nincs3
☐ 30 %
☐&nbsp50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☐ nincs5
☑ 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 hasznosításáról6
☐ 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: Sárbogárd, 2021. 02. 27.

..........................................................
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.
10 Lásd a 3. pont szerint!
11 Lásd 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:
2021-02-27 07:40:46
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:
2021-02-27 07:41:01
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 07:41:51
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 11:23:21

(15 000 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!

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 11:19:42

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 07:42:47
Feltöltés / Megtekintés

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: 2
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 07:55:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 10:45:37
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: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 10:45:55
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:
2021-02-27 10:46:11
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 10:46:26
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: 4
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 11:09:31
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 10:45:10
Feltöltés / Megtekintés
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 10:45:25
Feltöltés / Megtekintés

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 08:30:13
Feltöltés / Megtekintés

Szerződéstervezet

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2021-02-27 11:18:16

Kelt: Sárbogárd, 2021. 02. 27.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

-100%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
ﬁzetendő
díj

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

37 341 624 Ft

377 188 Ft

0 Ft

37 718 812 Ft

0 Ft

37 341 624 Ft

37 718 812 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előﬁnanszírozott
(ingatlan)

37 341 624 Ft

377 188 Ft

0 Ft

37 718 812 Ft

0 Ft

37 341 624 Ft

37 718 812 Ft

- ebből utóﬁnanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

37 341 624 Ft

377 188 Ft

0 Ft

37 718 812 Ft

0 Ft

37 341 624 Ft

37 718 812 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 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)
sarbogardsealairasicimpeldany_2019.04.05_1614408061.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2021-02-27 07:41:01) 54f90f8d6a840407a4917f56d56a676b5b38d3b962f8051f8417a97eb0b34f50
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
sarbogardﬁnansz.terv_2021_1614419171.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2021-02-27 10:46:11) a7572260d61cf4e4baed47b412406675e500ec6ce2748e1c8456d6c7b49df75e
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
sarbogardhasznositasiterv2021_1614419186.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2021-02-27 10:46:26) 66d93c69c0e2096aa96b49a4c6695910667af0720201e4a98cabb6a1077380c8
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
sbgse_emminyil_besfp_50943_2021_mlsz_1614421182.pdf (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2021-02-27 11:19:42) 2e57db0c3c59f8b5e9b46923f72cd65d50c873d10c7cfbccf41392a0fb46ed10
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
sbgsebir.kivonat_2021.02.25_1614408046.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2021-02-27 07:40:46) 5d376756c4611cf4ab4b5be493eb85c94f078f298932fe2c4c5619302902a577
Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)
e-1tervezettialaprajz_sbgsportu._1614410972.pdf (Szerkesztés alatt, 310 Kb, 2021-02-27 08:29:32) 63417cadca140ad2523e86507c5bﬀ3492108f62eccf139f4c83eaﬀ9718c2a4
e-00helyszinrajz_1614410982.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-27 08:29:42) e15333e23b853e68f2efbd1f919fbfeb1562d1f30d55a163f7aa04ec9f722fc6
sarszentmiklosiseeng.terv2001_1614410996.pdf (Szerkesztés alatt, 765 Kb, 2021-02-27 08:29:56) fbb87b096704a7acbf461b5f3d77f770990ae239638cfdc503a74f4a3ba0d8be
sarszentmiklosseeng.terv2001.ii_1614411013.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-27 08:30:13) fc576dbd7876710c31426b1e40d8731ccfb59acd42045810d35c178fc2f13247
(15 000 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_1614421401.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2021-02-27 11:23:21) 9a4932e5d43edd2d9e6d2cded8032c9cbe9ed3c2b14c09b51fa729b81b243468
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
nav0-sigazolas_sbgse_19820655_6964177245_1614408077.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2021-02-27 07:41:17)
18f591edb0c81055329d21fb54ad2e44fc999cc77b5ec90995ca349f4e61ac45
se_folyoszamla_19820655_20210225103456_1614408111.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2021-02-27 07:41:51)
7c50b20b90fc179f754ecf17bbe1629679b211fa62824184d760775ebaddc30f
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
sarbogardigazolas2021_ep.eng_tul.hozzajar._1614419155.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2021-02-27 10:45:55)
6f2d43cc166029802bab22b7f55eb83684e25fe2daae20ea799d54b5755705b4
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
sarbogardigazolas2021_ep.eng_tul.hozzajar._1614419137.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2021-02-27 10:45:37)
6f2d43cc166029802bab22b7f55eb83684e25fe2daae20ea799d54b5755705b4
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
sbgonkmegallapodas_tancsicsmihalyu._1614408154.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2021-02-27 07:42:34) 89b12da436ef0f7850f3e601c463a571fdbbc3d7136951ce90db25ﬀ5e97e92d
sbgonk_megallapodas_sbgsportpalya_1614408167.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2021-02-27 07:42:47) 6be4185f64969385b004b401cd5c8ab7eba2d1fa9dabb04bf8054e920cc4a1db
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
sarbogard4938hrsztulajdonilap_1614408916.jpg (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2021-02-27 07:55:16) e3759aac165bd6730f61c720628bfb964770afa5019f9e793d66d64840fb0aab
sarbogard1083_1hrsztulajdonilap_1614408930.jpg (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2021-02-27 07:55:30) 4c2b134f9384748527f19066c30d101534d4f9c60560da4a3cc9c0b050bdc992
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
sbgse_szegletkoelofuvespalya_2021.02.25._1614419399.pdf (Szerkesztés alatt, 493 Kb, 2021-02-27 10:49:59)
18c5d7129a69107c1d56ﬀ64364e4963f1ec67c5642d8a8794998a426e2e8802
sbgse_szegletkozuhanyvalaszfal_2021.02.25._1614419445.pdf (Szerkesztés alatt, 304 Kb, 2021-02-27 10:50:45)
968c10fe913254c38fbcd98a61c4c6175db31b44e2af83533b8cc4e4e4bc37f8
sbgse_szegletkoajanlatklimatel_2021.02.12._1614419456.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2021-02-27 10:50:56)
297a67a2237c2d481a6e4ddf15ad31d98cb9cd57562fe3a4fa2323a89acfbe75
sbgse_szegletkoajanlatvill.hal_2021_1614420571.pdf (Szerkesztés alatt, 310 Kb, 2021-02-27 11:09:31) c3a27516be1153edd8bf75abecd5b684731f63786de800b38719a9c39d164558
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
sarbogardmuszakileiras2021_1614419110.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2021-02-27 10:45:10) d5d9abfa173a95863fc4bbba3037dd8d666ebb5c473496262e267026ea45913a
Szerződéstervezet
sarbogardnyilszerz.terv._2021_1614421096.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2021-02-27 11:18:16) 17690e36c9116ae6d57c5760a231eaaf94cdf3ee3f916a92bc04204d64ac2092
Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz
sarbogardigazolas2021_ep.eng_tul.hozzajar._1614419125.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2021-02-27 10:45:25)
6f2d43cc166029802bab22b7f55eb83684e25fe2daae20ea799d54b5755705b4
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