
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve  BLASE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  125

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. 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  Egyéb UP

Adószám  18421129-1-05

Bankszámlaszám  55400132-16920660-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás egyéb támogatás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3672  Város  Borsodnádasd

Közterület neve  Petőfi  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  3300  Város  Eger

Közterület neve  Pozsonyi  Közterület jellege  utca

Házszám  16  Épület  B

Lépcsőház   Emelet  2

Ajtó  9

Telefon  +36 70 944 35 29  Fax  

Honlap  
https://www.borsodnadasd.hu/sport/borsodnadasdi-
labdarugok-
sportegyesuelete/sportfejlesztesiprogram

 E-mail cím  blase1910@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Tankó Roland

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 944 35 29  E-mail cím  blase1910@gmail.com

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

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tankó Roland +36 70 944 35 29 blase1910@gmail.com

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

BLASE pálya Nagy f.p. 3671
Borsodnádasd
Petőfi tér
1

988 Egyéb 60 0 Ft 10 Igen
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 1,5 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,02 MFt 0,088 MFt 0,085 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 12,6 MFt 19,3 MFt 33 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 14,12 MFt 20,888 MFt 34,585 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,2 MFt 1,6 MFt 1,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 1,2 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 5 MFt 10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 12 MFt 13 MFt 21,5 MFt

Összesen 14,4 MFt 20,8 MFt 34,6 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)

4 229 607 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az egyesület jelenleg mindösszesen egy nagy méretű füves pályával rendelkezik, azt próbáljuk maximálisan kihasználni, de a kapacitás növelése és a minőség javítása érdekében
elengedhetetlen a fejlesztés. A 2019-20-as pályázatban nyertünk forrást a a pálya körbekerítésére. A jelenlegi és az elkövetkezendő évek pályázataiban szeretnénk lelátót építeni, világítást
kiépíteni, illetve az öntözést megvalósítani. Az öltözőépületünk méreténél fogva már nem tudja kiszolgálni a megnövekedett számú sportoló miatt az igényeket, ott további fejlesztés már nem
megoldható. Egyesületünk pályázati forrásból egy nagyméretű füves pályát és és hozzá tartozó öltözőépület építését kívánja a jövőben megvalósítani, ennek a pályázatnak az előkészítése
folyamatban van, a helyszín kijelölése tekintetében kevés lehetőséggel bírunk, jelenleg ez még megoldandó feladat. Az egyesület életében 2019-ben új időszak kezdődött. Az év első felében
új vezetőség állt fel, ezzel együtt új alapszabály és 3 új szakosztály született (asztalitenisz, terepfutó, természetjáró). Mindezen sporttevékenységeknek szeretnénk az új öltözőépülettel egy
úgynevezett klubépületet is teremteni, mivel jelenleg ilyennel nem rendelkezik a település. Emellett a 2019-20-as szezonban csapatainkat újra a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
bajnokságokban indítottuk. A továbbiakban is szeretnénk egy amatőr sportszervezői végzettséggel járó technikai vezetőt alkalmazni a megnövekedett adminisztrációs teendők ellátása
érdekében. Az előző szezonokban megtörtént tárgyi eszköz beruházások által az egyesület felnőtt utánpótlás csapatai részére is szereztünk be felszereléseket. Az amortizáció miatt pótlandó
felszerelések beszerzését ezen pályázat keretében is szeretnénk folytatni. Az utánpótlás nevelés érdekében a 2019-20-as szezonban 4 fő képesített edzőt alkalmazunk, ezt szeretnénk tovább
vinni. Az utánpótlás csapatok edzésre és mérkőzésre szállítása továbbra is bérelt buszjáratok indításával oldható meg. Nagy segítséget nyújtana egy 9 személyes kisbusz, amit B kategóriás
vezetői engedéllyel is lehet vezetni. Az utánpótlásban nagy számban találhatóak roma, illetve hátrányos helyzetű fiatalok, akik a felszerelés beszerzését és az utazást önerejükből nem tudják
megoldani. Részükre továbbra is a pályázatból szeretnénk megoldani a sportfelszerelések biztosítását, 

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

Az egyesület jelenleg mindösszesen egy nagy méretű füves pályával rendelkezik, azt próbáljuk maximálisan kihasználni, de a kapacitás növelése és a minőség javítása érdekében
elengedhetetlen a fejlesztés. A 2019-20-as pályázatban nyertünk forrást a a pálya körbekerítésére. A jelenlegi és az elkövetkezendő évek pályázataiban szeretnénk lelátót építeni, világítást
kiépíteni, illetve az öntözést megvalósítani. Az öltözőépületünk méreténél fogva már nem tudja kiszolgálni a megnövekedett számú sportoló miatt az igényeket, ott további fejlesztés már nem
megoldható. A sportpálya fekvése miatt a vadállatok folyamatosan bejártak és kárt tettek a pályában, illetve a korlát alatti dróthálóban. Ennek megelőzése volt az elsődleges szempont a külső
kerítés kiépítésében. Emellett az illetéktelen személyek bejutásának a megakadályozása miatt is szükséges. A külső kerítésen belülre tervezzük a lelátó kialakítását. A nézők
komfortérzetének növelése a cél. Jelenleg nincs kialakított lelátó a pálya körül. Az egyesület csak egy nagy méretű futballpályával rendelkezik jelenleg. Későbbiekben szeretnénk erre világítást
kiépíteni ami lehetővé teszi edzések tartását a korai sötétedéses időszakokban is. Erre nagy szükség van, mivel megnőtt az utánpótlás korú labdarúgók száma és jelenleg ezen az egy pályán
kell a lehetséges edzésórák számát növelni. A forrás rendelkezésre állását követően azonnal szeretnénk megkezdeni a kiépítését. Ezt 6 (6 méternél nem magasabb) oszlopra szerelt
reflektorral kívánjuk elérni (a pálya 4 sarkánál illetve a közepénél), mely nem minősül építési engedélykötelesnek. A pályánk öntözése jelenleg nem megoldott, ezért a talaj és a fű minősége is
igen gyenge. Elhelyezkedésénél fogva szükséges lenne az állandó locsolás, de ez fúrt kút nélkül nem megoldható. Ezt a körülmények miatt egyedi módon kívánjuk megvalósítani. A pálya
mellett évtizedekkel korábban volt egy azóta már betemetett kút, azon a helyen szeretnénk új kutat létesíteni. A locsolást tartály kiépítésével szeretnénk kivitelezni, a fúrt kútból a tartályba
szeretnénk a vizet nyerni, majd külső locsolócsövek segítségével kivitelezni az öntözést. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A fentiekben taglalt fejlesztéseket a TAO forrás rendelkezésre állását követően azonnal szeretnénk megkezdeni. Ideális esetben a 2020-21-es pályázati időszak végéig, azaz 2021. június 30-
ig a vállalt ingatlan beruházásokat véghez tudjuk vinni. A munkálatok az öltözőépületet és a pályát konkrétan nem érintik, így mérkőzéseket a munkálatok idején is tudunk rendezni. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

2020-21-es sportfejlesztési program a korábbi évek programjainak folytatása az utánpótlás nevelés címen. A felszerelések beszerzése tekintetében pedig az elhasználódott sportszereket
kívánjuk pótolni. A jelenleg használt öltöző felújításra került. A 2013-14-es pályázatban korlátcsere, labdafogó háló, kispadok, játékoskijáró építése valósult meg. 2014-15-ös pályázat
keretében öltözőfelújítás történt. A 2019-20-as pályázatban külső kerítés kiépítésére nyertünk forrást. Idei pályázatunkban tervezünk 150 fős lelátó építést és locsolórendszer kivitelezését,
illetve a későbbiekben a pályára vezető út minőségének javítását is. Előkészítés alatt áll pályázatunk új öltöző- és klubépület és nagyméretű (világítással ellátott) füves pálya építésére. Ahhoz,
hogy tovább tudjunk lépni, nézőszámot tudjunk növelni, és a labdarúgó mérkőzésekből társadalmi esemény legyen, ez a fejlesztés elengedhetetlen. Az utánpótlás korú labdarúgók részére és
nem utolsósorban esetleges támogatók részére is vonzóbb lehet az egyesület. A személyi jellegű ráfordítással az alkalmazott amatőr sportvezetői végzettséggel bíró technikai vezető
javadalmazásának biztosítását továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk. A fenti projektelemek elsősorban az utánpótlás-nevelés fenntarthatóságát szolgálják. Azonban az infrastruktúra
fejlesztések bármely sportolni kívánónak lehetőséget biztosítanak a testmozgás gyakorlására. 

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

A 2020-21-es sportfejlesztési programmal tovább szeretnénk csökkenteni az utánpótlás korú labdarúgók fluktuációját, egyfajta állandóságot szeretnénk biztosítani részükre, és
lehetőségeinkhez képest maximálisan kiszolgálni őket, ugyanis tapasztalataink szerint túl sok inger éri őket, túl sok egyéb lehetőségük van a szabadidejük eltöltésére és csak a megfelelő
körülmények biztosításával érhető el, hogy megmaradjanak a labdarúgásban. Különösen szembetűnő a 16-20 év közötti fiúknál a lemorzsolódás, ők ekkor érik el a felnőttkort és tanulmányaik,
illetve munkahelyük miatt kevesebb időt szánnak a labdarúgásra, főleg ha a körülményeket nem tartják megfelelőnek. Márpedig ez a labdarúgóként a fejlődésükben meghatározó időszak.
Célunk hogy ezen korosztály játékosait is minél nagyobb számban meg tudjuk tartani és beépíteni a felnőtt csapatba. A Borsodnádasd, Járdánháza, Arló kistérségben - ahonnan az
utánpótlásunk jó része kikerül - mindhárom település hátrányos helyzetű, a lakosság összlétszáma 9000 fő körül van. A 3 településen összesen 1 nagyméretű futballpálya található jelenleg és
egyéb sportolási lehetőség is nagyon korlátozott. A fentiekben felsorolt fejlesztési tervek az egyesület edzéslehetőségeinek növekedésén túl a lakosság sportolási lehetőségeit is nagyban
bővíthetik és ehhez szeretne csatlakozni egyesületünk azzal, hogy a TAO pályázat segítségével a tőlünk telhető hozzájárulást megadjuk a fejlesztésekhez. Legfontosabb szempontunk a
sportolás útján történő egészségmegőrzés biztosításának lehetősége.
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Pálya-
infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2020-07-01 2021-06-30 2021-07-01 6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

öntözőrendszer kiépítése BLASE pálya A pályánk öntözése jelenleg nem megoldott, ezért a talaj és a fű minősége is igen gyenge. Elhelyezkedésénél
fogva szükséges lenne az állandó locsolás, de ez fúrt kút nélkül nem megoldható. Ezt a körülmények miatt
egyedi módon kívánjuk megvalósítani. A pálya mellett évtizedekkel korábban volt egy azóta már betemetett
kút, azon a helyen szeretnénk új kutat létesíteni. A locsolást tartály kiépítésével szeretnénk kivitelezni, a fúrt
kútból a tartályba szeretnénk a vizet nyerni, majd külső locsolócsövek segítségével kivitelezni az öntözést.

2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 3671
Borsodnádasd
Petőfi tér
1

988 Pályaméret 95x65 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

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

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

Nem

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

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

Előf. 4 187 311 Ft 42 296 Ft 0 Ft 4 229 607 Ft 1 812 689 Ft 6 000 000 Ft 6 042 296 Ft

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

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

Közreműködői költségek

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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Borsodnádasd, 2020. 08. 27.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tankó Roland (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeget, ezen belül

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

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló
kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján
nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Borsodnádasd, 2020. 08. 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 Tankó Roland, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.] 

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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

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

használatában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan5

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

be/SFP-42965/2020/MLSZ

2020-08-27 10:28 21 / 29



 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

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

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

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

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

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

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

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

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

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

Kelt: Borsodnádasd, 2020. 08. 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

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

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

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

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

8Lásd a 3. pont szerint!

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

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

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

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

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Kelt: Borsodnádasd, 2020. 08. 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 0 0 -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 0 -100%

Edzőtáborok száma db 0 0 -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 -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 0 0 -100%

U18 fő 0 0 -100%

U17 fő 0 0 -100%

U16 fő 0 0 -100%

U15 fő 0 0 -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 4 187 311 Ft 42 296 Ft 0 Ft 4 229 607 Ft 1 812 689 Ft 6 000 000 Ft 6 042 296 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 187 311 Ft 42 296 Ft 0 Ft 4 229 607 Ft 1 812 689 Ft 6 000 000 Ft 6 042 296 Ft

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

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

Összesen 4 187 311 Ft 42 296 Ft 0 Ft 4 229 607 Ft 1 812 689 Ft 6 000 000 Ft 6 042 296 Ft

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

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 darab)

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

alairasicimpeldany_1582559387.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2020-02-24 16:49:47) 1a83ff2ee20af35338166529a642f482b3f2f47e2e5fa402ee86c17dc451a2a3

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

finanszirozasiterv_1582753563.pdf (Szerkesztés alatt, 243 Kb, 2020-02-26 22:46:03) 8855e16b2186efdda9744266f6f073398b5bf0572d49eae9bcb0998be3dbc4a4

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

letesitmenykihasznaltsag_1582753574.pdf (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2020-02-26 22:46:14) e6f7cdc9fae24763c18d91c3a76dabb1df9bed3468976dd5c5d40158a094f315

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_alairt_1582754588.pdf (Szerkesztés alatt, 783 Kb, 2020-02-26 23:03:08) 63ca12a5eedb19876723b27f106fa3c55885a343ac246c8784a46f275a7a1698

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

cegbirosagikivonat2020.02.24._1582575505.pdf (Szerkesztés alatt, 543 Kb, 2020-02-24 21:18:25) 63a17749dc35663a3ea18078571b2f882347a21a6c4b6b5530ea9699c63f211b

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

terkepmasolat_1582626888.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2020-02-25 11:34:48) d491bbda73ec19bcd798e62c4296172249c304e0e650c54dbaf0a0b9ec9d8fd6

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

blasei.sz.dijtao2020-21_ing_1582813635.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2020-02-27 15:27:15) 8c46033b9da5ad76d69c9f241b80df066491d5ae3a198cc683b3f2f9ba4a6f3b

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

navnullas2020.02.10._1582559444.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2020-02-24 16:50:44) 25bd95399b792622266ebd64324b7cbd30258ad164f1205da4e81b6518710da8

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemengedelykoteles_1582753534.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2020-02-26 22:45:34) a413a771041a6da952280a7275e8ef2df5db98a5999cbb15d92307d7d38acbb4

alairtepitesugyihatszol_1582753548.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2020-02-26 22:45:48) 82459fbf2795e6642ee16d08f63c6d4df58ac1ef60b42c7245c639393999fe86

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

alairtepitesugyihatszol_1582626764.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2020-02-25 11:32:44) 82459fbf2795e6642ee16d08f63c6d4df58ac1ef60b42c7245c639393999fe86

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

tulajdonosihozzajarulasblase2020_1582626721.pdf (Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2020-02-25 11:32:01) 7e6db6c4998bbef39ca6952d289c5a6c84b6c74c606b525ead345f8d62cd05d3

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

tulajdonilap_1582626738.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2020-02-25 11:32:18) 8e55eaab2e0a8b777026baa051e20977e1db3d6d0424b41980f7be3dcfda10ff

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

lelatokoltsegterv_1582559541.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-24 16:52:21) f10d27e229f0e2752b8dbc6f2c2d9550b707103285698d2e6689574f906d2ee0
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