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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

AGENTA GIRLS SZEKSZÁRDI FOOTBALL CLUB Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.

Gazdálkodási formakód

113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Visszaigénylés

Utánpótlás

Visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

1709010893

A kérelmező jogállása

Hivatásos

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

NBI-es felnőtt

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

25538502-2-17

Bankszámlaszám

11746005-21133215-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás egyéb bevétel
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás egyéb bevétel
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás egyéb bevétel
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7100

Város

Szekszárd

Közterület neve

Keselyűsi

Közterület jellege

út

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

7100

Város

Szekszárd

Közterület neve

Keselyűsi

Közterület jellege

út

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 894 14 30

Fax

-

Honlap

www.szufc.hu

E-mail cím

szufc98@gmail.com

E-mail cím

karpati@kriszt.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Kárpáti Zoltán Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 70 389 60 47

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

HPT Sportiroda

+36 30 361 25 42

tao@hpt.hu

Kárpáti Zoltán Gábor

+36 70 389 60 47

karpati@kriszt.hu
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2018/19 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

20x40

Csapó Dániel Középiskola

Edzőcs.

7100
Szekszárd
Palánk u.
19

1621

Szekszárdi Sporttelep

Edzőterület

7100
Szekszárd
Keselyűsi út
3

3802

2018-10-26 15:35

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl.

Egyéb

30

3 250 Ft

12

Igen

Egyéb

32

4 000 Ft

12

Nem

Megj.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 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

3 093 655 Ft

61 873 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

506 703 Ft

10 134 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

40 730 213 Ft

814 604 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

4 799 993 Ft

96 000 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Kft a Szekszárdi UFC női futsal NBI-es csapatának a jogutódja. Az NBI-es szereplés miatt jött létre 2016-ban. A 2015/2016-os bajnokságban a rájátszásban sikerült kivívnia a 4 közé jutást,
valamint a 2016/17-es évben is hasonlóan jól szerepelt. A városban népszerű és nézett sportág. Az utánpótlás csapatai a Szekszárdi UFC Egyesületben versenyeznek. A 2017/18.évi NB II-es
bajnokságban szeretnénk indítani még egy csapatot, amely zömében utánpótlás korú játékosokból fog állni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Létesítményeink - a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítását szem előtt tartva - folyamatosan karbantartásra, felújításra, fejlesztésre szorulnak. Jelen sportfejlesztési programunkban a
következő ingatlan beruházásokat tervezzük megvalósítani: Műfű - A játékosaink egészsége és állapota szempontjából elengedhetetlen egy ízület barát, jó minőségű ideális futballpálya. Ennek
folyamatos biztosítása és fenntartása nem egyszerű feladat, rendkívül sok gondozást és odafigyelést igényel. A kisebb-nagyobb beruházások ezt segítenék elő. Öltöző – Az öltözőkben zajlik
mind a hazai, mind a vendég csapatok és játékosaik edzésre, mérkőzésre való felkészülése. Az öltözők és a hozzátartozó zuhanyzók, toilettek megfelelő állapota és higiéniája alapvető
követelmény mindenki számára. Ezen feltételek biztosítása miatt szükséges ezen beruházás számunkra.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, fejlesztéseket, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2018-2019-es szezonra, 1 éves időtartamra
terveztük. A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő
infrastruktúrális, emberi erőforrás és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére, mind felnőtt mind utánpótlás szinten. A programunk elfogadása esetén, a
megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog megvalósulni. Világítás - Az esti órák és a tél késő délutáni
napszakának nagyobb százalékú kihasználtságát eredményezi. Nagyszerű lehetőség a játékosaink munkájához és egyéb elfoglaltságaikhoz (pl. iskola) igazított későbbi edzésidőpontok
megválasztására, továbbá bármilyen váratlan helyzetben a pálya minden szempontból alkalmas a minőségi futballra.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése, ennek keretében nem csupán az
aktív, majdan profi játékosok számát kell növelni, de az amatőr és szabadidős futball szereplőinek gyarapodása is elengedhetetlen. Célunk a tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok és
asszonyok bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre való tekintet nélkül. A tömegesítés egyik legfontosabb pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése
és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek
hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A jól szervezett edzői/nevelői munka, a megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás alapja. Ennek érdekében programunk fontos
elemének tartjuk egy képzett szakembergárda alkalmazását,az edzők, edző-pedagógusok anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása
alapvető. Elengedhetetlen a stadionok, pályák, edzőpályák, kispályák, „grundok” számának növelése és minőségének javítása valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, stb.)
fejlesztése. Továbbá a minőségi futballhoz szükséges eszközök, sport- és egyéb felszerelések biztosítása a csapatok számára, mind a megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés
szempontjából alapvető és elengedhetetlen. A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség
viszonylatában. Ezen sportfejlesztési koncepció a tavalyi évben beadott programunkkal összhangban áll, és egyes területeken annak folytatása. A sportfejlesztési programban saját
erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen, kistérségben működő önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az elvárások és lehetőségek
reális felmérésén keresztül állítottuk össze az elképzeléseket. A fejlesztési programban figyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát
és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt „növekedési” célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen. A programunkban megcélzott eredmények az adottságaink,
helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatás Általánosan elmondható, hogy a tömegek a hiányzó sikerek miatt elfordultak a labdarúgástól, a sportág jelentősen veszített népszerűségéből, a mérkőzéseket egyre
kevesebb néző tekinti meg. Az utánpótlás tekintetében egyre csökken a gyermekek és csapatok száma. Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnék ezen helyzetből pozitív irányba
elmozdulni, melynek társadalmi hatásai a következők lehetnek: Rövidtávon, a sikerek révén valamint a közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét
erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára. Középtávon, az
általános és tömeges elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel
töltsék szabadidejüket, csökkenjen a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése, növekedhessen a közbiztonság. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű
személyek, rétegek számára. Hosszútávon, a labdarúgás adta rendszeres sportolási lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férfiak és nők egészséges életmódot folytatva,
egészségesebb társadalom kialakulását segíthetik elő. A fentiek megvalósulása esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a közösségeket, tartást is öntudatot
ébresztve a szélesebb rétegekben is. Gazdasági hatás A magyar futball egészére jellemző az alulfinanszírozottság, a klubok döntő többsége magát eltartani nem képes.A gazdasági
viszonyokra az átláthatatlan, nem kellően szabályozott gazdálkodás és működés jellemző. A sportfejlesztési koncepció ezen viszonyok javítására lehet alkalmas, a programtól elvárt gazdasági
hatások a következők:Rövidtávon, olcsóbbá tehető az amatőr valamint a versenyszerű labdarúgás, a költségek csökkentésével szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé a futball.A
sportkoncepció érvényesítése révén továbbá az MLSZ „költségcsökkentési” stratégiájának eredményeként a mindennapi finanszírozási problémák megszűnnének. Középtávon, a kellően
szabályozott működés valamint a folyamatos monitoring hatására a klub gazdálkodása átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. Ennek pozitív hatása az egyesület jövőjének tervezhetőségében is
jelentkezne. Hosszútávon, a bevételi oldal növelése is lehetséges, amely a potenciális támogatók és befektetők számára vonzóvá teheti a labdarúgásunkat
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Ügyvezető

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

160

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

Vezetőedző

Edző

UEFA B

EKHO

160

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

Masszőr

Egyéb

Nem
releváns

EKHO

80

12

75 000 Ft

14 625 Ft

1 075 500 Ft

400

36

425 000 Ft

82 875 Ft

6 094 500 Ft

2018/19 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!
Pozíció megnevezése
Vezetőedző

Oklevél azonosítója

Beszerzés folyamatban

300003188

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
3 000 845 Ft

2018-10-26 15:35

Ell. szerv. fiz. díj
30 937 Ft

Közreműködői díj
61 873 Ft

Teljes támogatás (Ft)
3 093 655 Ft

Önrész (Ft)
3 093 655 Ft

Elszámolandó összeg
6 156 373 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
6 187 310 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Benchmark

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
beruházás

honlap készítés, fejlesztés

118 110 Ft

db

1

118 110
Ft

118 110 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop

236 220 Ft

db

2

236 220
Ft

472 440 Ft

Informatikai
beruházás

nyomtató

118 110 Ft

db

1

118 110
Ft

118 110 Ft

708 660 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

honlap készítés, fejlesztés

Meglévő honlap folyamatos fejlesztése, mai igényekre szabása.

számítógép, laptop

A mai felgyorsult világban a számítógép és kiegészítői (pl. nyomtató) a mindennapjaink szerves részévé vált, nincs ez másként egyesületünknél sem.
Adatrögzítői valamint adatszolgáltatói szerepe miatt elengedhetetlen és alapvető ezek beszerzése egyesületünk számára.

nyomtató

A mai felgyorsult világban a számítógép és kiegészítői (pl. nyomtató) a mindennapjaink szerves részévé vált, nincs ez másként egyesületünknél sem.
Adatrögzítői valamint adatszolgáltatói szerepe miatt elengedhetetlen és alapvető ezek beszerzése egyesületünk számára.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
491 502 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
5 067 Ft

Közreműködői díj
10 134 Ft

Teljes támogatás (Ft)
506 703 Ft

Önrész (Ft)
217 158 Ft

Elszámolandó összeg
718 794 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
723 861 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2018-10-26 15:35

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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)

Pályaépítés

élőfüves nagypálya építés

2019-02-01

2019-06-30

2019-06-30

53 940 112
Ft

Pályainfrastr.
bőv.

labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

2019-02-01

2019-06-30

2019-06-30

3 024 000 Ft

56 964 112
Ft

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Érintett ingatlan

Indoklás

élőfüves nagypálya építés

Új

A játékosaink egészsége és állapota szempontjából elengedhetetlen egy ízület barát, jó minőségű ideális
futballpálya. Ennek folyamatos biztosítása és fenntartása nem egyszerű feladat, rendkívül sok gondozást és
odafigyelést igényel.

labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Új

A nyugodt, zavartalan játékhoz elengedhetetlen egyesületünk számára a labdafogó háló kiépítése az új pályán.

2018/19 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália

Pályaépítés

élőfüves nagypálya építés

Nagy f.p.

7100
Szekszárd
Keselyűsi út
3

3789/3

Pályaméret

Pályainfrastr. bőv.

labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Nagy f.p.

7100
Szekszárd
Keselyűsi út
3

3789/3

Nem
releváns

Beruházás leíró
mennyiség
111x72

Használat
jogcíme

Megj.

Bérelt

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2018/19 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

U7

élőfüves nagypálya

egész pálya

8

12

U9

élőfüves nagypálya

egész pálya

8

15

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

2018/19 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.

39 508 307 Ft

407 302 Ft

814 604 Ft

40 730 213 Ft

17 455 805 Ft

57 778 716 Ft

58 186 018 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-10-26 15:35

8 / 29

be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Megjegyzés

Státusz

U7

Szekszárdi FC U7_1

3

Aktív

U7

Szekszárdi FC U7_2

3

Aktív

U7

Szekszárdi FC U7_3

3

Aktív

U7

Szekszárdi FC U7_4

3

Aktív

U9

Szekszárdi FC U9_1

5

Aktív

U9

Szekszárd FC U9_2

5

Aktív

U9

Szekszárd FC U9_3

5

Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)
Esemény/Megnevezés

2018-10-26 15:35

Mennyiség
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-26 15:35

Csapat neve

Létszám

10 / 29

be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-26 15:35

Csapat neve

Létszám
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-26 15:35

Csapat neve

Létszám
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

Csapat szintje 18/19

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-26 15:35

Csapat neve

Létszám
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2018. nyár

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

2018/19 évadra vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár

Megjegyzés

Státusz

Megjegyzés

Státusz

2017/18. évi SFP-ben nem vállalt, a 2017/18-as szezonban azonban versenyeztetett csapat
Korosztály

2018-10-26 15:35

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 2019. nyár
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft
Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:
Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

ELN-22/2018 (04.12) számú határozat:
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége úgy határoz, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakban életbe lépő új támogatás-elosztási elvek miatt a sportszervezetek által realizálható
támogatáscsökkenés mértékét a sportszervezetek fenntartható gazdálkodása érdekében átmenetileg kompenzálja.
Ennek értelmében amennyiben egy sportszervet részére az utánpótlás-nevelés támogatás jogcímen jóváhagyásra kerülő összeg a 2017/2018-as bázis időszakban érvényes aktivitás
(csapatszám és bajnoki osztályok) alapján számítva a 2018/2019-es támogatási időszakra az előző évi támogatás a férfi nagypályás labdarúgás vonatkozásában 85%-a alá csökkenne, úgy a
tárgyidőszaki támogatás összegét a bázisévi számított támogatás 85%-ában kell meghatározni. A kompenzáció megállapítása során, az MLSZ-en keresztül jóváhagyott összes (látványcsapatsport és költségvetési) támogatásnak az együttes összegét kell figyelembe venni
85%-os báziskompenzáció: 0 Ft
Bozsik
Szekszárdi FC U7_1 (V)

U7

3 fő

900 000 Ft

Szekszárdi FC U7_2 (V)

U7

3 fő

600 000 Ft

Szekszárdi FC U7_3 (V)

U7

3 fő

600 000 Ft

Szekszárdi FC U7_4 (V)

U7

3 fő

600 000 Ft

Szekszárdi FC U9_1 (V)

U9

5 fő

900 000 Ft

Szekszárd FC U9_2 (V)

U9

5 fő

600 000 Ft

Szekszárd FC U9_3 (V)

U9

5 fő

600 000 Ft
Teljes elvi támogatás

4 800 000 Ft

Bozsik

4 800 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

2018-10-26 15:35

4 800 000 Ft
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Benchmark

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

(UP) edző póló

11 811 Ft

db

45

11 000 Ft

495 000 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edző nadrág rövid

10 236 Ft

db

30

10 236 Ft

307 080 Ft

Sportfelszerelés

(UP) sportszár

4 724 Ft

db

30

4 724 Ft

141 720 Ft

Sportfelszerelés

(UP) edzőmelegítő

12 598 Ft

szett

30

12 598 Ft

377 940 Ft

Sportfelszerelés

(UP) utazómelegítő

28 346 Ft

szett

15

28 346 Ft

425 190 Ft

Mennyiség

Egységár

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Gyógyszer

Megnevezés

Benchmark

egészségügyi láda feltöltve

Mennyiségi egység

23 622 Ft

csom

3

23 622 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
70 866 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Csapó Dániel MG Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

Terem

Létesítmény
székhelye
Megyei jogú város

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma
/ hó

3 250 Ft

30

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

5

487 500 Ft

2018/19 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Csapó Dániel MG Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Téli felkészülés helyszíne.

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Edző

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)
TANC1410-00828

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

EKHO

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

80

12

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)
118 000 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
23 010 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
1 692 120 Ft

2018/19 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

TANC1410-00828

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

MLSZ Grassroots C

U7

Edzésidő (óra/hét)
4

Foglalkoztatott gyerekek száma
12

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 746 930 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

70 866 Ft

Személyszállítási költségek

791 910 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

487 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

150 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 692 120 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 189 326 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
4 655 993 Ft

2018-10-26 15:35

Ell. szerv. fiz. díj
48 000 Ft

Közreműködői díj
96 000 Ft

Teljes támogatás (Ft)
4 799 993 Ft

Önrész (Ft)
533 333 Ft

Elszámolandó összeg
5 285 326 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
5 333 326 Ft
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-10-26 15:35

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2018/19-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2018-10-26 15:35

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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be/SFPHPM01-24876/2018/MLSZ
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

61 873 Ft

61 873 Ft

30 937 Ft

92 810 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 134 Ft

10 134 Ft

5 067 Ft

15 201 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

814 604 Ft

814 604 Ft

407 302 Ft

1 221 906 Ft

Utánpótlás-nevelés

96 000 Ft

96 000 Ft

48 000 Ft

144 000 Ft

Összesen

982 611 Ft

1 473 917 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős cég az elvégzett munkáért teljes körű
felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői
együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: Részvétel és
koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken; projekt előrehaladási
jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; részvétel a program megvalósításában; részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség
teljesítésében; közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező
sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős cég az elvégzett munkáért teljes körű
felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői
együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: Részvétel és
koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken; projekt előrehaladási
jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; részvétel a program megvalósításában; részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség
teljesítésében; közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező
sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős cég az elvégzett munkáért teljes körű
felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői
együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: Részvétel és
koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken; projekt előrehaladási
jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; részvétel a program megvalósításában; részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség
teljesítésében; közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező
sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a.

Utánpótlás-nevelés

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott
tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős cég az elvégzett munkáért teljes körű
felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág
támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői
együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: Részvétel és
koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken; projekt előrehaladási
jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; részvétel a program megvalósításában; részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség
teljesítésében; közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a kérelmező
sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve 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, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Szekszárd, 2018. 10. 26.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kárpáti Zoltán Gábor (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 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;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. 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;
11. 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;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. 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 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,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. 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 az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. 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,
e. 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,
f. 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.
13. 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;
14. 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.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2018/19 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Szekszárd, 2018. 10. 26.
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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 kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kárpáti Zoltán Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó AGENTA GIRLS SZEKSZÁRDI FOOTBALL CLUB Korlátolt
Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a AGENTA GIRLS SZEKSZÁRDI FOOTBALL
CLUB Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)
☐ 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

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem
teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) 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.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑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. hivatásossporttevékenység, 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]

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.
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.
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: Szekszárd, 2018. 10. 26.

..........................................................
aláírás
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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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagyalapítványnak

minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet)
meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező
által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak
megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2018. július 1. - 2019. június 30-ig tartó támogatási időszakban a
társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély
összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke
nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt
csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem
veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis TAO támogatás(ok) korábbi években az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programok alapján
Év

Összeg
0 Ft

Sportszervezet által kapott egyéb forrásból származó De minimis támogatás(ok)
Év
2017

Összeg
0 Ft

Pénznem
-

Támogató megnevezése
-

0 Ft

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft
0 Ft

Kelt: Szekszárd, 2018. 10. 26.
Kárpáti Zoltán Gábor
ügyvezető
AGENTA GIRLS SZEKSZÁRDI FOOTBALL CLUB Korlátolt Felelősségű Társaság
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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:
2018-04-27 13:50:53
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:
2018-04-26 16:16:28
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-11 11:05:06
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 16:51:13
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 16:10:41

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 16:19:34
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-24 15:48:59
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: 5
Utolsó feltöltés:
2018-10-26 15:29:11
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-24 15:48:46
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:
2018-05-02 15:21:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-24 15:48:39
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-24 15:48:33
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: 3
Utolsó feltöltés:
2018-10-26 15:18:32
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
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2018-10-26 15:18:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-10-26 15:18:06

Kelt: Szekszárd, 2018. 10. 26.
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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

3 000 845 Ft

30 937 Ft

61 873 Ft

3 093 655 Ft

3 093 655 Ft

6 156 373 Ft

6 187 310 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

39 999 809 Ft

412 369 Ft

824 738 Ft

41 236 916 Ft

17 672 963 Ft

58 497 510 Ft

58 909 879 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

491 502 Ft

5 067 Ft

10 134 Ft

506 703 Ft

217 158 Ft

718 794 Ft

723 861 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

39 508 307 Ft

407 302 Ft

814 604 Ft

40 730 213 Ft

17 455 805 Ft

57 778 716 Ft

58 186 018 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

4 655 993 Ft

48 000 Ft

96 000 Ft

4 799 993 Ft

533 333 Ft

5 285 326 Ft

5 333 326 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

47 656 648 Ft

491 305 Ft

982 611 Ft

49 130 564 Ft

21 299 950 Ft

69 939 209 Ft

70 430 514 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 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)
agenta_alairasi_cimpeldan_1524752188.pdf (Szerkesztés alatt, 578 Kb, 2018-04-26 16:16:28) c0376163aab7960f91e9d468944c985895b94cd7d2ed716fb67672884fc4eb72
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasiterve20_1525172014.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2018-05-01 12:53:34) 8b79a3eb8cabff397d458f1b7d3927ccc0a82533fbfff67c85cec48b87c4d5d1
skm_c22718102415001_1540388919.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2018-10-24 15:48:39) 52e0f34a497a75942f009d5d3e15444b88548a7dbd194723102da03a2518b507
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
aberuhazashasznositasimodja2018_1525171994.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2018-05-01 12:53:14) 5601492bc3b21e99ec6d18457589dfa8e10c8ee6adb183e8be02fb4cb6168ec0
skm_c22718102415001_1540388913.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2018-10-24 15:48:33) 52e0f34a497a75942f009d5d3e15444b88548a7dbd194723102da03a2518b507
De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )
deminimisnyilatkozat_1524579574.pdf (Szerkesztés alatt, 565 Kb, 2018-04-24 16:19:34) c0889bc97df5fc6dc47f8401c189cf8a7714dafc669e28211a90d93825b9f504
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
agentaemminyil._1524751841.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 16:10:41) 5c05a008afb5deb3243aa5044d7c5d5fb2ef16b3aeb0fff0f45418eb01aed3ea
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
agentagirlscegkivonat_1524829853.pdf (Szerkesztés alatt, 256 Kb, 2018-04-27 13:50:53) ef4ab6a39f5b8782260e9fb9e76e3ac440ddac8f3d46a0f7915ef314a142142f
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
agenta20180502_1525272673.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2018-05-02 16:51:13) 9d32ed724da1e44659be1b540d103409fdb1df230969b6267579de6be714ac4d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_24876_201_1523437506.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-11 11:05:06) 7871d9ed4a4009eaeb2c50bb47e7e4798c0fb158bb11da2ccd9e27a5e96b4cdb
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
elofuvespalyalabdafogohaloepit_1540559886.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-10-26 15:18:06) 8f49d0e234388dbea12fda6b54445cd7b3cdcb02aaac8f7dae21962e952463f0
2018-04-25-4_6.ujonanepulo60x40-_1525267367.pdf (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2018-05-02 15:22:47) 91283f9297a7335c78387a8996267b9144fdc038b219e14cd5ae85f80bd87e34
2018-04-25-2_5.uj60x40-esmufuves_1525267374.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2018-05-02 15:22:54) 32cd1188fac2cb8a3aed09a76b683ffa7979a80e7f8a98017e9cc9ceeced3b21
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
hianypotlasikorbenfogjukpotolni_1525267302.pdf (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2018-05-02 15:21:42) 6a6ea1c0ee63088b13b154c6c76ca910eb2c6c466c75675e7d08686d995d2ed8
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
skm_c22718102415001_1540388926.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2018-10-24 15:48:46) 52e0f34a497a75942f009d5d3e15444b88548a7dbd194723102da03a2518b507
hianypotlasikorbenfogjukpotolni_1525267293.pdf (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2018-05-02 15:21:33) 6a6ea1c0ee63088b13b154c6c76ca910eb2c6c466c75675e7d08686d995d2ed8
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
skm_c22718102415001_1540388939.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2018-10-24 15:48:59) 52e0f34a497a75942f009d5d3e15444b88548a7dbd194723102da03a2518b507
hianypotlasikorbenfogjukpotolni_1525267276.pdf (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2018-05-02 15:21:16) 6a6ea1c0ee63088b13b154c6c76ca910eb2c6c466c75675e7d08686d995d2ed8
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tullapok_1540560417.pdf (Kér. kieg. szerk., 210 Kb, 2018-10-26 15:26:57) 93c444a939e235c62b053349e96ad7cfe58dced34d88703b5f268a25f1b17df1
terkeppalyahelye_1540560551.pdf (Kér. kieg. szerk., 538 Kb, 2018-10-26 15:29:11) 1bed64f0ce0753f067eecc4a7f6d625fc62c5970f48325d67881bf925aec51af
palank_01621_hrsz_1525281784.pdf (Szerkesztés alatt, 569 Kb, 2018-05-02 19:23:04) e08e3463162a9a6ee7ba569116b5403e3bf76ffeb5461a67c3f038e03de99258
skm_c22718102415001_1540388945.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2018-10-24 15:49:05) 52e0f34a497a75942f009d5d3e15444b88548a7dbd194723102da03a2518b507
3802_hrsz_1525281822.pdf (Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2018-05-02 19:23:42) bdb1a04a0b0289daf574df3e245c5fb5973a2666df89051586772a4ddf79d926
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
2018-04-25-2_5.uj60x40-esmufuves_1525172748.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2018-05-01 13:05:48) 32cd1188fac2cb8a3aed09a76b683ffa7979a80e7f8a98017e9cc9ceeced3b21
2018-04-25-4_6.ujonanepulo60x40-_1525172755.pdf (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2018-05-01 13:05:55) 91283f9297a7335c78387a8996267b9144fdc038b219e14cd5ae85f80bd87e34
elofuvespalyalabdafogohaloepit_1540559912.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-10-26 15:18:32) 8f49d0e234388dbea12fda6b54445cd7b3cdcb02aaac8f7dae21962e952463f0
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
2018-04-25-2_5.uj60x40-esmufuves_1525172771.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2018-05-01 13:06:11) 32cd1188fac2cb8a3aed09a76b683ffa7979a80e7f8a98017e9cc9ceeced3b21
2018-04-25-4_6.ujonanepulo60x40-_1525172778.pdf (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2018-05-01 13:06:18) 91283f9297a7335c78387a8996267b9144fdc038b219e14cd5ae85f80bd87e34
elofuvespalyalabdafogohaloepit_1540559900.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2018-10-26 15:18:20) 8f49d0e234388dbea12fda6b54445cd7b3cdcb02aaac8f7dae21962e952463f0
skm_c22718102415001_1540388905.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2018-10-24 15:48:25) 52e0f34a497a75942f009d5d3e15444b88548a7dbd194723102da03a2518b507
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