
A kérelmező adatai

Ügyiratszám  be/SFP-61878/2022/MLSZ

A kérelmező szervezet teljes neve  KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Covid  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2132

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  Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Grassroots

Adószám  19971225-1-03

Bankszámlaszám  51700117-11101019-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6041  Város  Kerekegyháza

Közterület neve  Dózsa György  Közterület jellege  utca

Házszám  143  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  6041  Város  Kerekegyháza

Közterület neve  Dózsa György  Közterület jellege  utca

Házszám  143  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 940 11 50  Fax  

Honlap  http://www.kerekegyhaza.hu/viewpage.php?
page_id=200  E-mail cím  kerekegyhaziselsz@gmail.com

A képviselő adatai. Frissítés

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Kelemen Márk Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 473 07 17  E-mail cím  mark.kelemen@kerekegyhaza.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kunsági Antal +36 70 940 11 50 kerekegyhaziselsz@gmail.com

2022/23 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.

Borbás Gáspár Sporttelep Nagy f.p. 6041
Kerekegyháza
Dózsa Gy.
143

Belterület
161

93x53 Bérelt 200 0 Ft 12 Igen

Móra Ferenc Ált. Isk. és AMK Edzőcs. 6041
Kerekegyháza
Szent István tér
26

Belterület
641

16x33 Bérelt 80 0 Ft 4 Nem

Műkertvárosi Sportpálya Nagy mf.p 6000
Kecskemét
Mártírok útja
1

0 100x60 Bérelt 10 20 000 Ft 3 Nem

Bóbita Óvoda Edzőcs. 6041
Kerekegyháza
Rákóczi utca
70

0 16x33 Bérelt 10 0 Ft 5 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2020 2021 2022

Önkormányzati támogatás 20 MFt 10 MFt 10 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 100 MFt 20 MFt 150 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 120,5 MFt 30,5 MFt 160,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2020 2021 2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20 MFt 20 MFt 20 MFt

Működési költségek (rezsi) 7 MFt 8 MFt 10 MFt

Anyagköltség 15 MFt 20 MFt 25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3 MFt 4 MFt 5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 9 MFt 10 MFt 10 MFt

Összesen 54 MFt 62 MFt 70 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 282 938 Ft 105 659 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A KEREKEGYHÁZI SE Labdarúgó Szakosztálya folyamatosan fejlődő sport szervezet. Földrajzi elhelyezkedése, illetve feltörekvő szakmai stábja révén a kistérség meghatározó, utánpótlás nevelő
Egyesületévé nőtte ki magát az elmúlt években. Az MLSZ Sportfejlesztési Programjainak és a Kerekegyháza Város vezetésének köszönhetően, jelentős fejlesztésekre került sor, melyek az
infrastruktúra terén is megmutatkoznak. A Borbás Gáspár Sporttelep, igazán impozáns vidéki sportközponttá kezd válni. Egyesületünk jelenleg 2 nagy méretű füves pályával, és egy 20X40 m-es
műfüves pályával rendelkezik. Fejlődésünk, infrastruktúra fejlesztési igényét, a székhelyünktől 6 km-re található FÜLÖPHÁZI Sportpálya, telephellyé történő integrálásával próbáltuk kielégíteni. Az
5 éve elhanyagolt nagyméretű füves pálya, immár a KEREKEGYHÁZI SE törvényes telephelyévé vált. A KEREKEGYHÁZI SE Labdarúgó Szakosztálya, jelenleg 200 versenyzővel dolgozik. Felnőtt
korosztályban, folyamatos fejlődés, és előre lépés tapasztalható. Felnőtt szakágban, egy Megye II., és egy Megye III. felnőtt csapattal büszkélkedhetünk. Női szakágunk is rendelkezik felnőtt
korosztállyal, mely csapatunk a Megyei I. osztályban tevékenykedik. A 6700 lélekszámú településünk, arányait tekintve, kiemelkedő taglétszámmal bír, mely igazolja Szakosztályunk munkájának
minőségét. Utánpótlás csapataink, az összes (3) BOZSIK korosztályban, 5 csapattal vesznek részt az MLSZ verseny rendszerében. Bajnoki UP csapataink közül, Megyei szinten U13, U14,
valamint U16 korosztályunk évek óta meghatározó csapatai a bajnokságoknak. Korábbi Ifjúsági korosztályainkat 3 év MLSZ III. Osztályú bajnokságaiban ( NBIII U17/U19), ahol szép eredményeket
értünk el, kényszeredetten a Megyei U19 korosztály küzdelmeiben voltunk kénytelenek visszaléptetni, mivel a támogatási intenzitás (grassroots) nem tette lehetővé a felmerülő utazási, étkeztetési
költségek finanszírozását. Női szakágunk, utánpótlás szinten, 5 éve működik, ahol 3 éve, a Megyei Bajnokság érmes csapatának mondhatjuk magunkat. Az U15 korosztályban, jelenleg is
versenyzik csapatunk. A Szakág erősödését jellemzi, hogy a 2019/2020 Bajnoki évadban, Egyesületünk felnőtt, Megyei I. osztályú bajnokságban is csapatot tudott indítani, ahol a saját nevelésű
tehetségeink számára kívánunk folyamatos fejlődést, és játék lehetőséget biztosítani. Ezt fenntartottuk a 2020/2021 Bajnoki évadban is, hiszen csapatunk a 2. helyen végzett. A 2021/22 évad őszi
szezonjának zárásaként csapatunk az 1. helyen tanyázik 

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

A KEREKEGYHÁZI SE Labdarúgó Szakosztálya, jelenleg 230 versenyzővel dolgozik. Felnőtt korosztályban,3 csapattal, míg teljes BOZSIK, illetve UP Bajnoki rendszerben 5 csapattal
versenyzünk. Jelenleg 2 nagy füves pálya, valamit 1db 20X40 m-es műfüves pálya áll rendelkezésünkre. A füves felületek nem bírják a túlzott terhelést, ezért egyetlen esélyünk a folyamatos
munkára, ha kialakítunk egy nagy méretű műfüves pályát, melyen mind az edzés, mind a bajnoki mérkőzéseink lejátszását meg tudjuk oldani. A füves pályánk alkalmatlan minden szakmai
munkára. Kérem segítségüket. A Borbás Gáspár Sporttelepen használt élőfüves labdarúgó pályák, folyamatos használatban vannak, időjárástól függetlenül. Az Egyesület összes bajnoki csapata,
ezeken a pályákon folytatja edzés, és mérkőzés munkáját. A rendkívüli terhelés miatt a füves felületek kikopnak, ligetesednek, tápanyag utánpótlásukat folyamatosan meg kell teremteni. Ehhez a
költség tételhez kérjük segítségüket. A Borbás Gáspár Sporttelepen, az MLSZ munkatársai részére (játékvezetők, ellenőr) kötelező a zárt parkoló kialakítása. Ez a parkoló a Sporttelepen belül
tudna elhelyezkedni, és 5 férőhelyet biztosít az MLSZ alkalmazottjai számára a bajnoki mérkőzések megrendezése kapcsán. Jelenleg ilyen parkolóval nem rendelkezünk, ezt szeretnénk
kialakítani! A Borbás Gáspár Sporttelepen a 2. számú füves pályánk mellett nincs korlát. A bajnoki mérkőzéseket ideiglenes vas és fa oszlopokon kifeszített szalaggal oldjuk meg. Ez a helyzet egy
végleges és szabványos fém korlát szerkezettel kívánjuk megfelelővé varázsolni, hogy az MLSZ szabályainak meg tudjunk felelni bajnoki mérkőzések megrendezése kapcsán. A Borbás Gáspár
Sporttelep center pályájához kapcsolódó védőháló kialakítása nem szabványos anyagból lett ideiglenesen kialakítva. Jelenleg egy korábbi szélvihar kapcsán egyik oldala bedőlt. Ennek teljes
rekonstrukciója indokolt, hiszen a meglévő baleset veszélyes. Annak lebontása és új létesítése vált indokolttá. Ennek érdekében évek óta terjesztünk elő igényt, azonban a forráshiány eddig
megakadályozta a szükségszerű fejlesztés megvalósulását. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A KEREKEGYHÁZI SE által jelenleg benyújtani kívánt projekt elemeinek megvalósítását, viszonylag gyors megvalósítás mentén képzeljük el. A támogatás remélt gyors, és pozitív elbírálását
követően, szeretnénk minden elemet a lehető legrövidebb időn belül megvalósítani, és rendeltetésének megfelelően használni. A benyújtott igények, valós tartalommal, és reális
megvalósíthatósággal bírnak. A tárgyi eszköz, illetve infrastruktúra beruházások, a mindennapi munkánknak biztosíthatnak minőségbeli, és mennyiségbeli javulást, amit a nálunk nevelkedő
labdarúgók számára kívánjuk mielőbb elérhetővé tenni, és javukra fordítani. Hosszabb távú terveink, a ránk eddig is jellemző, folyamatos fejlődés irányába mutatnak. Szakmai koncepciónk, helyi
identitású, azonban regionális, esetleg kistérségi ambíciókat is tartalmaz. Utánpótlás nevelés vonatkozásában szeretnénk, ha még inkább kecsegtető, és célként szerepelnénk minden korosztályos
labdarúgó palánta számára, mint a sportág megtanulása, gyakorlása helyszíne. Az általunk kialakított stratégiai koncepció működéséhez, megvalósításához, mind eszköz, és legfőképp
infrastruktúra lehetőségeink bővítése mentén juthatunk csupán el, ami az MLSZ reménybeli támogatásával megvalósulhat, és töretlen elszántságunkkal a Megye, és az Ország példaértékű,
amatőr szintű klubjává nőhetünk, és eredményeink révén, a valós célt elérve, a Magyar labdarúgás felvirágoztatásáért végzett munka, kézzel fogható eredményeit leszünk képesek prezentálni. 

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

A KEREKEGYHÁZI SE stratégiája, álláspontunk szerint, kiemelkedően a Szakszövetségi Stratégiák mentén kerültek megfogalmazásra. A Magyar labdarúgás megerősítése, a helyi identitású
fiatalok sportághoz vonzása, ezzel tömegbázisának megerősítése, a használt infrastruktúra minőségi javításával, felszerelések megújításával, valamint magas szintű szakmai munkával, a mi
filozófiánk alapja. Véleményünk szerint, ezen célok mentén haladva, valóban olyan lehetőségek nyílnak a tömegbázis növelésére, amely lehetőséget biztosít, a nagy számok törvénye alapján,
hogy tehetséges, vagy akár valóban ’’zseni’’ tehetségek kerüljenek az amatőr, majd később a profi labdarúgás vérkeringésébe. A korábbi években benyújtott programjaink, minden évben a
lehetőségeink bővítése irányába mutattak, valamint a fejlődés alapjait kívántuk megvalósítani. Úgy gondoljuk, ez a törekvésünk jó úton halad. A korábbi 1 db elhanyagolt füves pálya helyett, immár
2db teljes értékű pályával, illetve használatba vettük telephelyként a szomszéd település, 5 éve nem használt sport objektumát is, valamint egy 20mX40m-es műfüves pályát tudtunk kialakítani,
mely drasztikus lehetőség bővülést eredményezett. A jelenlegi állapotban azonban újabb nagy mérföldkő, hogy a rendkívüli túlterhelés miatt folyamatosan elhasználódó füves pályánk közül, az
egyiket műfüves felületűvé változtathassuk. Az általunk elvégzett kötelező, és az azon túl mutató többletmunkák révén, az edzésre szánt füves pálya olyan mértékben rongálódik, hogy
gyakorlatilag alkalmatlanná válik a szakmai munka elvégzésére. Ezért vált nélkülözhetetlené, az infrastruktúra ismételt, és a koncepciónk folytatásaként-i fejlesztése. A 2018/2019 Programunk,
ennek a koncepciónak tette le az alapjait, hiszen a terület rendezése (térköves járda, védőháló, valamint 200 fős mobil lelátó megvalósítása), illetve a jelenlegi fejlesztéssel megvalósítandó
műfüves felület, egy minden igényt kielégítő, edzés, és mérkőzés lebonyolítására alkalmas felületet biztosít, mely kulturált környezetet teremt játékosnak, és szurkolónak egyaránt. Hisszük, hogy a
koncepciónk folyamatosságát, és tudatosságát tudtuk ezzel igazolni, és joggal kérjük a Szakszövetség bizalmát, és támogatását munkánkhoz. 

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

A jelen Sportfejlesztési program, mind helyi, mind nagyobb értelembe vett társadalmi, gazdasági hatásai jelentősek. Általában véve, a közösség, amit mi is építünk, hatalmas erőt, és lehetőséget
biztosít a számunkra, amely révén, valós értékek széles körű terjesztésére nyílik lehetőség. Ezen lehetőséggel, a család fontossága, az egészségre nevelés, a helyes étkezés, öltözködés, vagy az
alapvető viselkedési normák megismertetése, már az óvodás kortól, a felnőtt korosztályig egyaránt megismertethető, és a köztudatba beépíthető. Az emberi kapcsolatok, a kommunikáció
gyakorlatias megtartása olyan cél, és lehetőség, ami a jelenlegi virtualizált világban elsikkadni látszik. Hiszünk abban, hogy a társadalmi értékek megőrzése révén, a nálunk gyarapodó fiatalok,
gazdasági szempontból is értékesebb munkaerőkké válhatnak a későbbiek során. Az egészséges életmód kapcsán, a munkában töltött idő is emelkedni fog, és a család modellekbe beépülő
egészséges életmód révén a későbbi jövő is biztosíthatja erősödésünket. A jelen sportfejlesztési program megvalósulásával, a létszám megtartása, illetve annak kisebb mértékű növekedését
reméljük, hiszen a feltételek javulásával, még vonzóbbá, és élménydússá tudjuk tenni a fiatalok számára a sportolást, amely révén még több ember életében tudjuk meghonosítani értékeinket.
Természetesen a nagy számok törvénye, veszélyt is tartalmaz, hiszen a túlzott létszám bővülés, szakmai oldalról kihívást jelent. Egyre több, és több szakemberre lesz szükség, hogy az egy főre
jutó szakmai odafigyelés ne csökkenjen. Az edzői létszámarányos növelésével azonban, nem veszítjük el a kitűzött célt, és így a sportfejlesztési programok célzott felhasználással, valós értéket
teremthetnek.
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása 2022-07-01 2022-07-09 2022-08-22 3 810 000 Ft

Biztonsági
beruházás

korlát/építés/felújítás/bővítés 2023-03-18 2023-06-30 2023-07-10 1 314 450 Ft

5 124 450 Ft

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

élőfüves nagypálya felújítása Borbás Gáspár Sporttelep A Borbás Gáspár Sporttelepen használt élőfüves labdarúgó pályák, folyamatos használatban vannak, időjárástól
függetlenül. Az Egyesület összes bajnoki csapata, ezeken a pályákon folytatja edzés, és mérkőzés munkáját. A
rendkívüli terhelés miatt a füves felületek kikopnak, ligetesednek, tápanyag utánpótlásukat folyamatosan meg kell
teremteni. Ehhez a költség tételhez kérjük segítségüket.

korlát/építés/felújítás/bővítés Borbás Gáspár Sporttelep A Borbás Gáspár Sporttelepen a 2. számú füves pályánk mellett nincs korlát. A bajnoki mérkőzéseket ideiglenes
vas és fa oszlopokon kifeszített szalaggal oldjuk meg. Ez a helyzet egy végleges és szabványos fém korlát
szerkezettel kívánjuk megfelelővé varázsolni, hogy az MLSZ szabályainak meg tudjunk felelni bajnoki mérkőzések
megrendezése kapcsán.

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pályafelújítás élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p. 6041
Kerekegyháza
Dózsa Gy.
143

Belterület 161 Pályaméret 93x56 Bérelt

Biztonsági
beruházás

korlát/építés/felújítás/bővítés Egyéb 6041
Kerekegyháza
Dózsa Gy.
143

Belterület 161 Nem
releváns

90 fm Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2022/23 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

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

U13 Jelen pályázattal megvalósítandó műfüves pálya félpálya 3 13

U9 Jelen pályázattal megvalósítandó műfüves pálya félpálya 1,5 12

U11 Jelen pályázattal megvalósítandó műfüves pálya félpálya 3 14

U14 Jelen pályázattal megvalósítandó műfüves pálya félpálya 3 12

U16 Jelen pályázattal megvalósítandó műfüves pálya egész pálya 2,5 14

U19 Jelen pályázattal megvalósítandó műfüves pálya egész pálya 2,5 13

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

Nem

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 5 124 450 Ft 52 829 Ft 105 659 Ft 5 282 938 Ft 0 Ft 5 230 109 Ft 5 282 938 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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   
 Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 105 659 Ft 105 659 Ft 52 829 Ft 158 488 Ft

Összesen 105 659 Ft  158 488 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A
támogatott program megvalósításához kapcsolódóan: Adminisztrációs segítés a támogatási igazolások beszerzésében, javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre
és ezen lépések megtételében való közreműködés, közreműködés az esetleges módosításban, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében: A támogatások
igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; pénzügyi menedzsmentben valamint a végső
elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, a látvány-csapatsport

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30)

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot

jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kerekegyháza, 2022. 10. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Kelemen Márk Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az 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 a bizonylatokat megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

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

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

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

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

Kelt: Kerekegyháza, 2022. 10. 11.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Dr. Kelemen Márk Csaba, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4

☐ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll hivatásos

sportszervezet használatában.

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

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

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

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

a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott

kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

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

feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

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

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

☑ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

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

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

az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. § 40a.

pontja figyelembevételével tettem meg.

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

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

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

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

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

Kelt: Kerekegyháza, 2022. 10. 11.

..........................................................
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).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az 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.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!

11Lásd 8. lábjegyzet!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Mellékletek

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
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-25 16:37:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 16:28:30

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Kelt: Kerekegyháza, 2022. 10. 11.
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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%

be/SFP-61878/2022/MLSZ

2022-10-11 17:34 28 / 30



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 5 124 450 Ft 52 829 Ft 105 659 Ft 5 282 938 Ft 0 Ft 5 230 109 Ft 5 282 938 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 124 450 Ft 52 829 Ft 105 659 Ft 5 282 938 Ft 0 Ft 5 230 109 Ft 5 282 938 Ft

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

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

Összesen 5 124 450 Ft 52 829 Ft 105 659 Ft 5 282 938 Ft 0 Ft 5 230 109 Ft 5 282 938 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 (22 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)

alairasi_khaza_kelemen_mark_1582736781_1613857418_1616677485_1645656511.pdf (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2022-02-23 23:48:31)
fd37db34b97f97c566d03dcd1c0f224d2d37c777cb5696a5a2f0878b040052b6

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

nyilatkozat_onkormanyzati_felajanlasokrol_1645716790.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2022-02-24 16:33:10) d9674d050b000714243bbc97d62785363e6bfe50a25b731b7355908902be71ad

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

ksepalyakihasznaltsag_1645682792.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2022-02-24 07:06:32) c18de26303d3b020334f83626db7f61c522143acbb4684f7a05acc6a436afe3c

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_kse_22_23_ingatlan_1645729736.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2022-02-24 20:08:56) 5be7ec0444ad5ca552997dbfe2cbbf0481620f70e64cd31772a1c5c7c35dcaf1

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

kse_kivonat_1645656244.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2022-02-23 23:44:04) 31a1b9b219b80c9a5f10a64d59b911eace37a863a0052f7eb8d83d5575b196e7

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

helyszinrajz_1582742668_1614263563_1645716510.pdf (Szerkesztés alatt, 410 Kb, 2022-02-24 16:28:30) 435848ad4d01522e80ab2004cc3c4bf3d7c56083ba023f5d32738f598f06f960

kse_terkepmasolat_1645682888.pdf (Szerkesztés alatt, 350 Kb, 2022-02-24 07:08:08) ab06f4f0f6c4f6d2357e09d65c0506c7386805111fd05171376d6a2b836361af

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1645724555.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2022-02-24 18:42:35) d7f945ca9ff33c6b984d9655f780ae4afed77f9469d41edf50d5348701cd5788

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

koztart_opten_kerelem_001_61878_20220223_1645656175.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2022-02-23 23:42:55) ba4251f0c4ec6f3465ca5bdb7bab26a71421e4d6745014a1cd80c57ed7302abc

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

kerekegyhazise_majax_ajanlat-2022_1_1645715352.pdf (Szerkesztés alatt, 847 Kb, 2022-02-24 16:09:12) b67203974d1d2d5885645bf89a0aa5254b4fdfaa571caaa1f772c7c04fe76323

kerekegyhaza_rb-hungary-ajanlat_mufuvespalyamuszakielenorvegleges2022_1645722836.pdf (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2022-02-24 18:13:56)
1abfc1b1a5955762ab9351d57172d61c71ac7d1569a16530822aa82307fd3d9e

kalfemarajanlatjardavedohalo_1645683468.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2022-02-24 07:17:48) 963d2275d5c3121cb2ea17552cad10ad538ada5885f2f3e896a7e9b78a2cc8a3

kerekegyhaza_rb-hungary-ajanlat_mufuvespalya2022_1645720914.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2022-02-24 17:41:54)
b8848d14a09c96d4c64b4d485f1bc9af53e21afee9f5feaa51407d9fa4d8dca0

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

ksetebeuhazaskormanyhivatalitajekoztatas_1645803646.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-25 16:40:46) 6e6fd3d1b7a639773521a207888f60fa1f17b5721c6d2fe76d4b4c98530ae23d

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

ksetebeuhazaskormanyhivatalitajekoztatas_1645803403.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-25 16:36:43) 6e6fd3d1b7a639773521a207888f60fa1f17b5721c6d2fe76d4b4c98530ae23d

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

kseonkormanyzategyuttmukodesimeg_1582742436_1614263394_1645682747.pdf (Szerkesztés alatt, 597 Kb, 2022-02-24 07:05:47)
0abbb33bd767c8abdc8cb5ac07e46251b6ebb603d7f40ac40e3bb168daaf78b0

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

161tulajdonilap_1645803386.pdf (Szerkesztés alatt, 383 Kb, 2022-02-25 16:36:26) 2f030ce3036b1956eb1b687d5e53b394ae0be371c6230d8820d5a83eedb8e620

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

ksekoltsegosszesito_1645721018.pdf (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2022-02-24 17:43:38) 079a58053fb828ab1143daedf40fe0ef212382b73565f40b8ef5176b7d121a7e

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

kerekegyhazise_majax_ajanlat-2022_1_1645715420.pdf (Szerkesztés alatt, 847 Kb, 2022-02-24 16:10:20) b67203974d1d2d5885645bf89a0aa5254b4fdfaa571caaa1f772c7c04fe76323

kalfemarajanlatjardavedohalo_1645715471.pdf (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2022-02-24 16:11:11) 963d2275d5c3121cb2ea17552cad10ad538ada5885f2f3e896a7e9b78a2cc8a3

kerekegyhaza_rb-hungary-ajanlat_mufuvespalya2022_1645720960.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2022-02-24 17:42:40)
b8848d14a09c96d4c64b4d485f1bc9af53e21afee9f5feaa51407d9fa4d8dca0

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

1115tulajdonosihozzajarulassporte_1645803431.pdf (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2022-02-25 16:37:11) 913f8c6251871c8d401cce64aee6325a305121d432908adfa1197f97a29d26d1
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