
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hajdúszoboszlói Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  HAJDÚSZOBOSZLÓI SE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Covid  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  863

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya  Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Körzetközpont

Adószám  18559736-1-09

Bankszámlaszám  10201006-50104130-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4200  Város  Hajdúszoboszló

Közterület neve  Sport  Közterület jellege  utca

Házszám  14  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4200  Város  Hajdúszoboszló

Közterület neve  Sport  Közterület jellege  utca

Házszám  14  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 626 42 92  Fax  

Honlap  www.hajduszoboszloise.hu  E-mail cím  marosi.gyorgy.csongor@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Marosi György Csongor

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 626 42 92  E-mail cím  marosi_gyorgy_csongor@yahoo.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Marosi György Csongor +36 30 626 42 92 marosi.gyorgy.csogor@gmail.com

Holb Péter +36 30 332 29 52 holbpeter@gmail.com

2021/22 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Bocskai Sporttelep Nagy f.p. 4200
Hajdúszoboszló
Sport utca
14

3504/3 110/68 Bérelt 1260 1 200 Ft 9 Igen

Bocskai Sporttelep Nagy mf.p 4200
Hajdúszoboszló
Sport utca
14

3504/2 110/68 Bérelt 1260 2 500 Ft 12 Igen
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 12 MFt 29 MFt 29 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,6 MFt 4,8 MFt 4,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 36,3 MFt 34,88 MFt 103,6 MFt

Egyéb támogatás 8,4 MFt 8,1 MFt 9,3 MFt

Összesen 60,3 MFt 76,78 MFt 146,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 36,4 MFt 27,2 MFt 44,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,2 MFt 3,1 MFt 3,9 MFt

Anyagköltség 2,4 MFt 4,2 MFt 4,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 16,2 MFt 18,8 MFt 18,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,4 MFt 2,3 MFt 74,7 MFt

Összesen 59,6 MFt 55,6 MFt 146,1 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)

160 577 608 Ft 3 211 552 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk környezete elavult, a kornak nem megfelelő infrastruktúrával ellátott létesítmény feltételekkel működik ahhoz, hogy az utánpótlás és a felnőtt csapat magasabb osztályban tudjon
szerepelni elengedhetetlen, hogy ezen beruházások megvalósuljanak. Városunk vezetésének és lakosságának elvárása az egyesület felnőtt férfi csapatával szemben az NB III.-ban való
szereplést illetően már régen megfogalmazódott. A fejlesztések ennek megfelelően - a bajnokságban jól szereplő csapat teljesítménye alapján-, a magasabb osztályban való szereplés
feltételeit meg kell teremtenünk. A korszerű környezet és magasabb osztályban való szereplés lehetősége az utánpótlás csapatainknak is más, nagyobb fejlődési lehetőséget biztosít. 

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

Nagy élőfüves pálya felújítása, gyepcserével, öntözőrendszerrel és a hozzátartozó labdafogó hálók és tartószerkezet, alumínium kapuk és a kispadok megújítása egyszerre időszerű és
költséghatékony. Ezen felül az NB III.- ban meghatározott feltételek miatt, biztonsági előírás alapján kerítés, kordon, játékos kijáró, játékvezetői kijáró, elkülönített parkoló. A vendégek részére
büfé és jegypénztár kialakítása, vizesblokk és áram ellátással. A meglévő eszközeink tárolása és állagmegóvása miatt zárható külső raktár építése.Meglévő lelátó beton aljzatának felújítása,
műgyantás burkolással kiegészítve.Beterveztük a lefedéssel nem rendelkező vendéglelátón is az új székek beépítését 7 sorban 300 db kék színben, illetve számolunk még a törött,
elhasználódott szék cserékkel is az egységes szép megjelenés igényével. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A beruházások és felújítások tervezett kezdése 2021.07. hónaptől folyamatosan indulnak, és 2022.03. 31-ig szeretnénk teljesen meg is valósítani. 

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

Lépésről lépésre újítjuk meg környezetünket, a Bocskai Sporttelep 1950-es években épült a hozzátartozó kiszolgáló épülettel együtt. Azóta a TAO támogatásnak köszönhetően megújult az
öltöző épület, emelet ráépítéssel bővítve, pálya világításunk lett,Hangosítás és eredményjelző készült,a lelátónk lefedésre került és pályakarbantartó gépeket is tudtunk beszerezni. Ezen felül
az MLSZ pályaépítési programjának köszönhetően nagy méretű műfüves pályát és kis méretű rekortán borítású pályát mondhatunk magunkénak. Igen jelentős, hogy a szállítási költségeink
csökkentéséhez tudtunk saját kisbuszt is beszerezni. Folyamatban van a rekortán pálya merev falu sátorral való lefedése. 

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

A város vezetésének fő célja a sportfejlesztés a lakosság és ezen belül is a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a sportoláshoz való ingyenes feltételek biztosítása. A szabadidejükben
rendszeresen mozgó és versenyző fiatalok közösségi élettérének biztosításával igyekszünk minél több embert bevonni a sport területére.
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 56 193 766
Ft

Környezetrendezés egyéb környezetrendezés
(földmunka, térkövezés, stb.)

2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 49 090 254
Ft

Biztonsági
beruházás

játékoskijáró
építés/felújítás/bővítés

2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 2 377 440
Ft

Pálya-infrastr. bőv. lelátó felújítása 2021-07-01 2022-03-31 2020-04-01 9 300 000
Ft

Pálya-infrastr. bőv. kispadok
építése/felújítása/cseréje
(beépített)

2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 2 651 380
Ft

Pálya-infrastr. bőv. labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

2021-07-01 2022-03-31 2002-04-01 188 600 Ft

Pálya-infrastr. bőv. eredményjelző
építése/felújítása/cseréje
(beépített)

2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 1 900 000
Ft

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület építése 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 18 732 500
Ft

Biztonsági
beruházás

korlát/építés/felújítás/bővítés 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 1 267 900
Ft

Biztonsági
beruházás

kerítés építés/felújítás/bővítés 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 600 000 Ft

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 381 000 Ft

Tervezési díj engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 700 000 Ft

Biztonsági
beruházás

játékoskijáró
építés/felújítás/bővítés

2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 2 377 440
Ft

Tervezési díj közműfejlesztés tervezése 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 200 000 Ft

Tervezési díj műszakitervezés 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 300 000 Ft

Tervezési díj engedélyezési terv 2021-07-01 2022-03-31 2022-04-01 200 000 Ft

Pálya-infrastr. bőv. lelátó felújítása 2020-07-01 2022-03-31 2022-04-01 9 300 000
Ft

155 760
280 Ft
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2021/22 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

élőfüves nagypálya felújítása Új Hajdúszoboszló Sport utca 14 szám alatt található Bocskai Sporttelep elő füves pályája 1993-94 években volt
felújítva. Azóta folyamatos karbantartásokat végeztünk. Sajnos ennek állaga tovább nem javítható, megérett a
teljes fűcserére.

egyéb környezetrendezés
(földmunka, térkövezés, stb.)

Új NB III bajnoksághoz a környezetünkben nem található elégséges számú, zárt rendszerű térköves parkoló.
Ennek kialakítása a pályahasználatához elengedhetetlen.

játékoskijáró
építés/felújítás/bővítés

Új A játékosok kijárata 60 m2 via color járda megépítésével 50 méter hosszan, 1,5 méter szélességben fog
elkészülni.

lelátó felújítása Új A meglévő lelátónk az 1960-1970-es években épült, melynek középső részét lefedtük, a így a lelátó belső
része teljesen megújult. A két szélső rész felújítandó 8-8 sor hosszan melyből most az egyik részt annak is a
betonalapját szeretnénk műgyantás a borítással ellátni a meglévő betonrész kijavítása, felújítása után.
Elmondhatjuk, hogy ezután a lelátónk közel 70%-a funkcionálisan jó állapotú,modern kivitelű lesz. A sporttelep
egységes képét és minőségi színvonalát az elkövetkezendő években is szeretnénk javítani. A Tao támogatás
segítségével hatalmas fejlődést értünk el.

kispadok építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Új A magasabb osztályban történő indulásunk elvárásainak megfelelő infrastruktúra része az élőfüves
nagypályánk rendbetétele, ezzel egyidejűleg az elhasználódott és kis méretű (2 db 6-6 méteres) kispad
cseréjét kell megoldanunk.

labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Új A labdafogó hálók az élőfüves pályával egyidősek, időszerű a cseréjük, erősített hálóval felszerelve. Az
időjárási viszonyoknak erősen kitett hálók minőségileg is elavultak. Az 1 pár háló megújítása a külső látványt és
a biztonságos mérkőzés lejátszását is egyaránt szolgája.

eredményjelző
építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Új Hordozható hangosítás beszerzése a sporttelep egészének hangosítására. Jelenleg csak az élőfüves pályánk
mellett található eredményjelző, de a műfüves pályánkat is szeretnénk ellátni vele.

Egyéb épület építése Új Eddig beszerzett pályakarbantartó gépeink és sportfelszereléseink ( traktorok, pálya karbantartógépek és
tartozékaik, kisméretű mobil kapuk, edzést elősegítő edzőeszközök, Bozsik csomag stb ) tárolását oldja meg ez
az épület a hozzátartozó járdával. Az időjárás hatása a biztonságos kezelhetőségre is rányomja bélyegét, ezen
felül biztosítja az értékmegőrzést is a zárható fémlemez borítású raktár. . Az 50 m2-es raktárhelyiséghez
szükséges a víz- és szennyvíz ellátás kiépítése, és az áramellátás biztosítása is. Utánpótlás csapataink
szakmai munkáját segítve ez nagyon fontos épület

korlát/építés/felújítás/bővítés Új A NB-III előírásoknak megfelelően a lelátótér elválasztása és egy mechanikus kapu elkészítése is a biztonsági
beruházások része. Az eddig szabad átjárású részen 6 méteres tolókapu jellegű kerítés elemet készíttetünk. A
kerítés mozgathatóságát az egészségügyi biztosítást és ellátást biztosító mentőautók, és az egyéb járművek
(áruszállítók, munkagépek) miatt tervezzük.

kerítés építés/felújítás/bővítés Új A 2 m magas 67 méter hosszúságú kerítést a vendég és hazai csapatok szurkolóinak teljes elszigeteléséhez
kell megépítenünk az előírásoknak megfelelően.

járdaépítés/felújítás/bővítés Új A verseny bírók kijutását az épületből az élőfüves pályára 25 méter hosszúságban 1 méter szélességű via
color burkolatú járda megépítésével biztosítjuk.

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

Új A több mint 100.000.000 Ft-os tervezett beruházás engedélyezési és kivitelezési terveinek és hatósági díjainak
megfizetéséhez szükséges ez az összeg

játékoskijáró
építés/felújítás/bővítés

Új A játékosok kijárata 60 m2 via color járda megépítésével 50 méter hosszan, 1,5 méter szélességben fog
elkészülni.

közműfejlesztés tervezése Új Az új épületek miatt a közműfejlesztési tervezés költsége is felmerül.

műszakitervezés Új Városunkban az egységes, modern és funkcionális szempontoknak megfelelő elvárások alapján készíttetjük el
a terveket, látványterveket.

engedélyezési terv Új Az építések és felújításokkal kapcsolatos engedélyezési terveket jogosultsággal rendelkező külső szakemberek
végzik.

lelátó felújítása Új A meglévő lelátónk az 1960-1970-es években épült, melynek középső részét lefedtük, a így a lelátó belső
része teljesen megújult. A két szélső rész felújítandó 8-8 sor hosszan melyből most az egyik részt annak is a
betonalapját szeretnénk műgyantás a borítással ellátni a meglévő betonrész kijavítása, felújítása után.
Elmondhatjuk, hogy ezután a lelátónk közel 70%-a funkcionálisan jó állapotú,modern kivitelű lesz. A sporttelep
egységes képét és minőségi színvonalát az elkövetkezendő években is szeretnénk javítani. A Tao támogatás
segítségével hatalmas fejlődést értünk el.
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2021/22 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Naturália Beruházás leíró mennyiség Használat
jogcíme

Megj.

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása Nagy f.p. 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Pályaméret 110x68 Bérelt

Környezetrendezés egyéb környezetrendezés
(földmunka, térkövezés, stb.)

Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

927 m2 Bérelt

Biztonsági
beruházás

játékoskijáró
építés/felújítás/bővítés

Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

60m2 viacolor járda 50
hosszan 1,5 m szélesség

Bérelt

Pálya-infrastr. bőv. lelátó felújítása Nagy mf.p 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 kapacitás(fő) 125 Bérelt

Pálya-infrastr. bőv. kispadok építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

2 db 6-6 méteres Bérelt

Pálya-infrastr. bőv. labdafogóháló tartószerkezettel
építése/felújítása (beépített)

Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

1 pár háló a hozátartozó
szerkezettel

Bérelt

Pálya-infrastr. bőv. eredményjelző
építése/felújítása/cseréje
(beépített)

Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/2 Nem
releváns

Hordozható hangositás és
műfüves pályára
eredményjelző

Bérelt

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület építése Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/2 Nem
releváns

Tároló épület a gépekhez Bérelt

Biztonsági
beruházás

korlát/építés/felújítás/bővítés Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

lelátótér elválasztás+
mechanikus kapu

Bérelt

Biztonsági
beruházás

kerítés építés/felújítás/bővítés Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

2 m mags 67 m kerítés
szukoló elszigetelése

Bérelt

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

Versenybírók részére 25 m
hosszú 1 m széles viacolor
burkolattal

Bérelt

Tervezési díj engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

alkalom Bérelt

Biztonsági
beruházás

játékoskijáró
építés/felújítás/bővítés

Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

60 m Bérelt

Tervezési díj közműfejlesztés tervezése Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

alkalom Bérelt

Tervezési díj műszakitervezés Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

alkalom Bérelt

Tervezési díj engedélyezési terv Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 Nem
releváns

alkalom Bérelt
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Pálya-infrastr. bőv. lelátó felújítása Egyéb 4200
Hajdúszoboszl
ó
Sport
4

3504/3 kapacitás(fő) 300 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2021/22 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

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

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

Igen

2021/22 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 155 760 280 Ft 1 605 776 Ft 3 211 552 Ft 160 577 608 Ft 0 Ft 158 971 832 Ft 160 577 608 Ft

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

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 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) 3 211 552 Ft 3 211 552 Ft 1 605 776 Ft 4 817 328 Ft

Összesen 3 211 552 Ft  4 817 328 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési támogatási program teljes összeállítása, elszámolása, beruházás teljes nyomon követése, dokumentálása. Szükséges engedélyek, műszaki
dokumentációk és egyéb szükséges hivatalos eljárással kapcsolatos ügyek rendezése. Folyamatos koordinálás a kivitelezőkkel és a tervezőkkel.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (1) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, a látvány-csapatsport

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

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

jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Hajdúszoboszló, 2021. 02. 26.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Marosi György Csongor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Hajdúszoboszló, 2021. 02. 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 kedvezményezett státuszáról

Alulírott Marosi György Csongor, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Hajdúszoboszlói Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Hajdúszoboszlói 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

☐&nbsp30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3

☐ 30 %
☐&nbsp50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4

☐&nbsp50 % 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
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☐ igen 
☐ nem 

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

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

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

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

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

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

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

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

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

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

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

Kelt: Hajdúszoboszló, 2021. 02. 26.

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

(35 000 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.

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

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Szerződéstervezet

Kelt: Hajdúszoboszló, 2021. 02. 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

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 155 760 280 Ft 1 605 776 Ft 3 211 552 Ft 160 577 608 Ft 0 Ft 158 971 832
Ft

160 577 608 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

155 760 280 Ft 1 605 776 Ft 3 211 552 Ft 160 577 608 Ft 0 Ft 158 971 832
Ft

160 577 608 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 155 760 280 Ft 1 605 776 Ft 3 211 552 Ft 160 577 608 Ft 0 Ft 158 971 832
Ft

160 577 608 Ft

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

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft

be/SFP-51158/2021/MLSZ

2021-02-26 23:20 32 / 34



A kérelemhez tartozó mellékletek (55 darab)

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

alairas_minta_1614361682.pdf (Szerkesztés alatt, 435 Kb, 2021-02-26 18:48:02) 558a1e5c87169f4ac9d962474871650b3ad536685dd9a1889e608881ee96dd6a

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

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614374131.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:15:31) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

finanszirozasiterv_1583169459_1614369553.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 20:59:13) e582f9c9e14ca02ed5d623682be4771b6ce342d67a27f2ed08a4a99446af32e7

koltsegvetesosszesito_1608298013_1614369559.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2021-02-26 20:59:19) 392f60205189fbd58b0cfd559aebb6089ae0ca04f767675ed24ca2cca99b46b9

koltsegveteshazaibufekialakitasa2_1608298028_1614369564.xls (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2021-02-26 20:59:24)
9cf7beacbcb71ca4d38c4d2b16bb5f7de24469d3d7d302651d56490667c66078

koltsegvetesvendegbufeeswc1_1608298039_1614369570.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2021-02-26 20:59:30)
38bda62ca09e0bb7ca3d291aea7624b67f9ab3c424259de963bc5abcbcb023c7

nyilatkozatapenzugyifinanszirozasrolesberuhazasutemezeserol_1608650663_1614369579.pdf (Szerkesztés alatt, 428 Kb, 2021-02-26 20:59:39)
f41ef59a69d31bdbfc007f721e913c23d32309c939232fb5b15727fb7165096c

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

elkeszult_letesitmeny_hasznositas_1614365489.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2021-02-26 19:51:29) 34dcbfaf8702fa77c1bf8f82ec7dcae298676ecf4959d4c0425da746601a07b3

Egyéb dokumentumok

43185sfputalas_15831692962_1614367395.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2021-02-26 20:23:15) 743a78a2d0a67d5399fe5422322f5ecf69baabab8d0f8bd8951149039fef2d74

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1614372691.pdf (Szerkesztés alatt, 945 Kb, 2021-02-26 21:51:31) bc5169e3b5b144b994aa95c42814be08a47a18192ddbb0b2d8db1d6ac2ee8b60

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

kivonat_1614361702.pdf (Szerkesztés alatt, 831 Kb, 2021-02-26 18:48:22) 334e377000e1d219c52cbaea936faeda13180ca339df2005ca3204fc75d408e1

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

helyszinrajz35parkolohelyhsev1.0_1614373283.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2021-02-26 22:01:23) 1589dac9b94c4269cddadbf9bbf30820b3ea7785e1110135c363edc72be81d91

tullap06062021022620591900-60135440381-135440390.pdf001_1614370120.jpg (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2021-02-26 21:08:40)
8747cea05b9dc4675187209a1b2076d62751ec7d12cf7a53570cc7b416907ce8

tulajdonilap_1614370290.pdf (Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2021-02-26 21:11:30) 0f6dafa51c74bb94a3f1f97b9f80dee9ec142e487591e586711198501b098f3f

(35 000 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_1614371991.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2021-02-26 21:39:51) 63725ccaa87c093c03a4790b7350ac8f3d1bf677c476fe8494b4bfd8c7c1fdd0

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

koztart_opten_kerelem_001_51158_20210226_1614358893.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2021-02-26 18:01:33)
b0d66e33fc5da17bcb9c94e12cab969de979a5352867ab904ef2ea3ada8e1384

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

agrolanckftarajanlat_15831434781_1614367493.pdf (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2021-02-26 20:24:53) b32ce3d40ec9cb325a8696e485b922b0e7e03ad845e371ffb9f8ab87299c788a

miproma-808pamobilparendszermobilhangositas_15831446451_1614367502.pdf (Szerkesztés alatt, 285 Kb, 2021-02-26 20:25:02)
13db9705ea6ffd031842b5495fa4819d1259973e17150d40075738b33a8c4960

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614374061.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:14:21) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

elviepitesiengedelynyilatkozat_1583169442_1614369143.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 20:52:23)
fa5d9e44c6ffd162464dc0e23d90397d4a0be9f194d6806c58b2af0c52410bc3

jogerosigazolasok_1583169588_1614369151.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 20:52:31) e5fc7545f738de1af60e218018ad8e950627451b67568863d99c5a3b3bd79d7d

nyilatkozatanemep.eng.kotelestevekenysegrol_1608297942_1614369161.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-26 20:52:41)
92063594e44921d28ac19f128bf08ad7b39e6093149e42248dea4f053906e1f4

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614374117.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:15:17) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

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

elviepitesiengedelynyilatkozat_1583169420_1614368982.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 20:49:42)
c6d925e25497270e3636fb4d321c7865281931b16748d9457143c43d25aa6e35

nyilatkozatanemep.eng.kotelestevekenysegrol_1608297905_1614368994.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-26 20:49:54)
92063594e44921d28ac19f128bf08ad7b39e6093149e42248dea4f053906e1f4

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614374104.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:15:04) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

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

egyuttmukodesinyilatkozat_1583169376_1614368766.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 20:46:06) e0304401199d9b3be7dcb06cc8cc95cbbc1eebf7424a08e55769c147c24d2364

alap_berleti_szerzodes_1614361045_1614368774.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-26 20:46:14) ecf347313e4f0177ec077c0610548079871db6931d847c7644ed873d449ba8d7

berleti_szerzodes_modositas_1614361057_1614368783.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2021-02-26 20:46:23)
520b020bdc2188db9df56325480079c2709910f042268b8cf11d21324eb9dda1

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

tulajdonilap_1614361544.pdf (Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2021-02-26 18:45:44) 0f6dafa51c74bb94a3f1f97b9f80dee9ec142e487591e586711198501b098f3f
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

tervrajz_16143592431_1614371157.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-26 21:25:57) 2f26d6efce311fa0edac0b41e180fd741d63b12e0444ee01d50674d937185fdf

reszleteskoltsegvetes_15831694991_1614371166.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 21:26:06) 49738884eb38b8b3408744b1beb13573efb9c125b5e1eb6897521bd9e3d0cc95

koltsegvetesvendegbufeeswc1_1608298089_1614371176.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2021-02-26 21:26:16) 20e5f8c06a125d91a3a39875d84cf4fc5e677cd5dc9073020fedee70e00264c1

koltsegvetesosszesito_1608298099_1614371200.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2021-02-26 21:26:40) d886c299f4b7c95c835a4c7e4abaa852f291cc77c1ef2fd959ec459fdfb1617f

szp-thw-12wcepulet_muszakitajekoztato1_16082981131_1614371220.pdf (Szerkesztés alatt, 365 Kb, 2021-02-26 21:27:00)
37d666d3bae24fa6d85f73f834503e84504ce9e7cf3f1e633ff0e8bba5ca79dc

tervezo_nyilatkozat_1614359228_1614371254.jpg (Szerkesztés alatt, 280 Kb, 2021-02-26 21:27:34) 7c2204afc0683e718c68b49e130f315fc317206c440d444e77c7c9b3294bd5ca

gepeszeti_rajz_1614359257_1614371300.pdf (Szerkesztés alatt, 385 Kb, 2021-02-26 21:28:20) 4161fd26030390f17f9f7508933e8f58c133e208572ea94649d4a0060e8fb5b8

arazott_koltsegvetes_1614359266_1614371323.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2021-02-26 21:28:43) 69f5d6ce990b264e8f7c0f05533dde4bc44e82a9421971a76315e6ca75051438

finanszirozasiterv_1583169459_1614371336.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 21:28:56) e582f9c9e14ca02ed5d623682be4771b6ce342d67a27f2ed08a4a99446af32e7

koltsegveteshazaibufekialakitasa2_1608298028_1614372196.xls (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2021-02-26 21:43:16)
9cf7beacbcb71ca4d38c4d2b16bb5f7de24469d3d7d302651d56490667c66078

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614374167.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:16:07) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

koltsegveteshazaibufekialakitasa2_1608297456_1614372857.xls (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2021-02-26 21:54:17)
63d08ad0baa21061c145568f4842ba601bae3d5dcd0cdf39a4dbbd7968c0f6d7

koltsegvetesosszesito_1608297472_1614372867.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2021-02-26 21:54:27) 25c6c81245e5a61e9c15cfbfd84ed1eb0eef507cad6d5731b0f1ac16e9fe057e

koltsegvetesvendegbufeeswc1_1608297464_1614372875.xls (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2021-02-26 21:54:35) 0bcd3417e70f815ef3126f55a17a5c300d2f3c755bf4c144599e99024f0d8e03

reszletesmuszakitartalom_1583169528_1614372883.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2021-02-26 21:54:43) 8d093a52590d9586a686988f9ac70b8bb11ec76b02f37ff9d97a9eeb54d65dee

scanbufe_1603972723_1614372894.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-26 21:54:54) e6ffa67bc6f5be255ccc0de01f19ce52b04193fc2155e230cd70fbf5986099e8

scanbufefajlagos_1603972737_1614372902.pdf (Szerkesztés alatt, 844 Kb, 2021-02-26 21:55:02) 4eb210a20a341a6473bf850766d7cdb858ca5b4d5bbeef2c56472402950d16bc

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614374178.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:16:18) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

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

szandeknyilatkozatpall-cosmetickft_1583174847_1614368574.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2021-02-26 20:42:54)
230516e49c3462cc9ee13b20d316da30c62f99d31f56b1dafc09bd2c240a353b

szandeknyilatkozattureiestarsakft_1583174854_1614368584.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2021-02-26 20:43:04)
e94c83a9ab5c2623cd58d9912b25687f0c8794ad30b517dd471aad8a9a332792

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614374082.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:14:42) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

Szerződéstervezet

altalanos_nyilatkozat_dokumentumhoz_1614373997.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2021-02-26 22:13:17) c29a467096a777c2cb787009918259527ddb81efce641bbd2f8106cef6a1ce9f

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

scan0964_1614372541.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2021-02-26 21:49:01) f0b0be9af5f2ff12cc165fbd9eabadf5c1e2658b45b20f55ce2aa547eb1c08f9

hozzajarulonyilatkozat2_1614372736.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2021-02-26 21:52:16) 5708c1875beb76e7795a203fbc9e35ac6141d528be3319fe3659b44991eff76d

hozzajarulonyilatkozat_1614372750.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2021-02-26 21:52:30) f0b0be9af5f2ff12cc165fbd9eabadf5c1e2658b45b20f55ce2aa547eb1c08f9
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