
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  KISKUNMAJSAI FOOTBALL CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve  KFC

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  9140

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

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

bajnoki osztálya  Nincs

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

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18346998-1-03

Bankszámlaszám  11732143-20057217-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás támogatás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6120  Város  Kiskunmajsa

Közterület neve  Kálvária  Közterület jellege  utca

Házszám  12  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  6120  Város  Kiskunmajsa

Közterület neve  Kálvária  Közterület jellege  utca

Házszám  12  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 395 63 53  Fax  

Honlap  www.kiskunmajsafc.hu  E-mail cím  kiskunmajsafc@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Lőrik László

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 395 63 53  E-mail cím  kiskunmajsafc@gmail.com

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

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Lőrik László +36 30 395 63 53 kiskunmajsafc@gmail.com

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Nagy műfüves pálya Nagy mf.p 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 100*55 Bérelt 100 1 675 Ft 8 Nem

Műfüves edzőcsarnok Edzőcs. 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 20*40 Bérelt 100 2 050 Ft 4 Nem

Nagy füves pálya Nagy f.p. 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 100*60 Egyéb 50 0 Ft 8 Igen

Városi György kiscsarnok Edzőcs. 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 20*40 Egyéb 50 0 Ft 4 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 1,4 MFt 1,4 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 100 MFt 80 MFt 190 MFt

Egyéb támogatás 20 MFt 15 MFt 14 MFt

Összesen 122,4 MFt 97,4 MFt 206 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 8 MFt 8 MFt 9 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 8,4 MFt 10 MFt

Anyagköltség 1 MFt 6 MFt 17 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 50 MFt 55 MFt 135 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 20 MFt 35 MFt

Összesen 63 MFt 97,4 MFt 206 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)

159 318 123 Ft 3 186 362 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Bevételeink mintegy 40%-a az önkormányzat támogatásából származott az elmúlt években. A bevételek maradék részét egyéb támogatásokból szedtük össze, jegybevételünk nem volt,
tagsági díjat nem szedtünk. Kiadásaink meghatározó részét az utánpótlás-nevelésre fordítottuk. Ezt az összeget szeretnénk többszörösére megemelni a társasági adón keresztüli
sporttámogatás igénybevételével. A Kiskunmajsai Városi Sporttelep 1966-ban létesített pályájait használjuk, amely a Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonában van és a Furafol Hungary
Kft üzemelteti. A klub hetente kb. 40 óra időtartamban használja a pályát. Az MLSZ TAO támogatási rendszere, óriási lehetőséget biztosított az elmúlt években mind működési, mind ingatlan
fejlesztési lehetőségekben, a Kiskunmajsai Football életében. A támogatásnak köszönhetően jó úton járunk egy kiváló lehetőségekkel bíró, minta értékű, zöld energiával ellátott, így
hosszútávon fenntartható sportkomplexum megvalósításában. A támogatásokat nagyon köszönjük!! Jelenleg egy center, egy B füves edzőpályán és a két éve nagy örömünkre elkészült nagy
műfüves focipályán dolgozunk, míg télen a szintén TAO programból sikeresen felújított Városi György sportcsarnokban végezzük a munkát, ahol a 40 éves rugalmatlan parkettát, modern
izületkímélő 8mm-es sport PVC-re cseréltük és az elmúlt évben teljes oldalfal és tetőpanel és nyílászáró csere is megtörtént . Az őszi-téli időszakokban, amikor csak lehetséges , kültéren a B
pályán,vagy a nagy műfüves pályán tartjuk az edzéseket, a téli és ahhoz közeli időszakban a meccseket is a műfüves pályán játsszuk le. A pályán kiváló a világítás, így abban az időszakban is
amikor már korán sötétedik, világítás mellett, akár több korosztály is tud edzeni a műfüvespályán. Ez a TAO támogatásból megvalósult beruházás nagyon sokat segít abban az időszakban,
amikor egyébként a füves pályákon kedvezőtlenek a körülmények. Az edzésprogramba télen bevontuk a sporttelepen található Rekreációs Központot, a beltéri műfüves pályájával. Jelenleg
csak némi villamos légbefúvós fűtés van benne, ami nem gazdaságos fűtés. Az edzésprogramba szeretnénk bevonni a Rekreációs Központ uszodáját, de az uszoda jelenleg nem működik,
mert nincs gazdaságos, zöld energiaforrás ellátása. A B füves edzőpálya is felújításra került, öntözéssel, világítással. Az öltözőt 7 évvel ezelőtt sikerült felújítani, már csak energetikai
szempontból szeretnénk gazdaságosabbá tenni, de az alapvető feltételek elfogadható színvonalon adottak. 

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

Jelen pályázat ingatlan fejlesztésének célja a Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonát képező, jelenleg a Furafol Hungary Kft. által üzemeltetett Kiskunmajsa Városi Sporttelep energetikai
és környezetrendezési fejlesztése, ezáltal további helyek bevonása az edzésprogramba. A Kiskunmajsai Football Club jelenleg használja az Önkormányzati tulajdonban lévő Városi György
sportcsarnokot és öltözőt. Ezen épületek mellett,ugyanezen a Hrsz-on található az üzemeltető tulajdonát képező Rekreációs Központ, melyben közösségi hely, öltözők, fedett 4.generációs
töltelék nélküli kisméretű műfüves (40x20m) focipálya és egy 8x25m-es úszó medence található. Jelenleg ebben az épületben csak villany befúvós fűtés van, ami a műfüves pályán, nagy
hidegben nem képes a kicsik számára is megfelelő meleget biztosítani. A Football Club bevonta a sportfejlesztési programba a Rekreációs Központ műfüves pályáját, amennyiben
megvalósulna a termál rendszer, akkor uszást is bevennénk az edzésprogramba, ehhez a tulajdonos is hozzájárult. Az önkormányzati létesítmények fűtése jelenleg földgázzal van megoldva,
ami igen komoly költséget jelent. A Rekreációs Központban csak villany fűtés van,ezért az épületek gazdaságos fűtésére ,egy alacsony hőmérsékletű (40C) termálkút fúrását és az ehhez
kapcsolódó vízelosztó rendszer kiépítését terveztük el. A csak az önkormányzati épületek kiváltása nem volna gazdaságos,viszont a két létesítmény földgáz fűtéshez viszonyított termál fűtés
beruházás költség önerős része kb. 7-10 év alatt megtérülne. Cél, a hosszútávú fenntarthatóság miatti zöld energetikai korszerűsítés, mely végeredményeként , a rendszer beüzemelése után
jelentősen csökkenthető a legjelentősebb költség , a fűtési költség. A fejlesztés hozzájárul a magas színvonalú edzések, mérkőzések megtartásához, valamint a sportszakemberek, sportolók
és helyi valamint a kistérségben élők életminőségének javításához. Az uszoda beindulása nemcsak a sportolóknak, hanem az iskolásoknak is biztosítaná az úszás oktatási lehetőséget. A
napelem és a termál projekt megvalósítása 2020-as évre van tervezve . 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az energetikai és környezetrendezési projekt több elemből áll: -Városi György sportcsarnok hőszigetelésének a fejlesztése tetőburkolat, az oldalfal és a nyílászárók cseréjével. (Ez a projekt
elem elkészült 2019 ben.) -Napelemes 50 kW alatti, háztartási erőmű rendszer kiépítése -Alacsony hőmérsékletű (40C) termálkút fúrása és vízelosztó rendszer kiépítése Az energetikai projekt
teljes kivitelezésének az időtartama 2 év. A napelemek felhelyezésének előfeltétele volt,hogy elkészüljön a sportcsarnok új tetőszerkezete, ez az elmúlt évben megtörtént. A termálkút
kivitelezését 2020-21-re tervezzük amivel párhuzamosan mehet a vízelosztó rendszer, és szigetelt csővezeték rendszer kiépítése. 2020-21-es időszakban elkészülhet a lelátó komplett
felújítása , és a környezeti infrastruktúra fejlesztési elemek. 

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 tárgyi eszköz támogatási jogcímen lévő beruházások egymásra épülnek, az elmúlt években, már úgy végeztük az ingatlan korszerűsítéseket, hogy az már tudjon fogadni alacsony
hőmérsékletű termálvizet. A Kiscsarnok padlójába több ezer fm padlófűtés csövet helyeztünk el, hogyha lesz a sporttelepen termálvíz , akkor a nagy tömegű ,de alacsony hőmérsékletű vízzel
jól lehet temperálni. Ha megvalósul a termálkút, akkor légbefúvókra szükség lesz, mert azokkal és a padlófűtéssel biztonságosan ki lehet fűteni a kiscsarnokot. 2012-ben korszerűsítetük az
öltöző épületét, ahová egy hővisszanyerős légkezelőt is beépítetünk. A lényege az, hogy az elhasználódott, de meleg –párás levegő a légcsere során átadja a bejövő levegőnek az energia
tartalmának jelentős részét, így a külső hideg levegő előfűtötten érkezik az öltözőkbe. Viszont meg van arra a további lehetőség, hogy a beérkező levegőt elő lehessen fűteni, hogyha a
termálvizet keresztül engedjük a berendezés hőcserélő részén. Így előfűtött friss levegő érkezik az öltözőkbe és a tusolókba. A Football Club bevonta a sportfejlesztési programba a
Rekreációs Központ műfüves pályáját, amennyiben megvalósulna a termál rendszer, akkor uszást is bevennénk az edzésprogramba, ehhez a tulajdonos is hozzájárult. 

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

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Célunk egy kistérségi utánpótlás bázist kiépíteni, melyben segítségünkre van a helyi önkormányzat. Az önkormányzati támogatás és az energetikai korszerűsítésekből származó megtakarítás
garantálja a hosszú távú fenntarthatóságot továbbá a helyi iskolától és óvodától is minden segítséget megkapunk. Fontosnak ítéljük a női labdarúgás népszerűsítését, ezért már óvodás kortól
próbálunk minél több lányt is bevonni foglalkozásainkba, képzésünkbe. A mozgás megszerettetése fontos része az utánpótlásbázis kiépítésének. Már fiatalkorban a futballra koncentrálva
szeretnénk elérni, hogy minél több hazai játékos legyen, akik elhivatottak ezen sportág iránt. Szeretnénk, ha a térségből minél több fiatalnak lenne lehetősége bejutnia akadémiákra és profi
labdarúgó karriert befutni. A sportág megszerettetésével szeretnénk elérni, hogy azok is rendszeresen sportoljanak, akiknek nincs lehetősége komoly futball pályafutásra. Mindezekhez
szeretnénk minél jobb körülményeket biztosítani mind a létesítményt és az elérhető eszközöket tekintve mind a szakmai háttér biztosításával. Ezen célokat szem előtt tartjuk működésünk
során, az edzéseket és mérkőzéseket ezen célkitűzések alapján szervezzük.
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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

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Napelem -
napkollektor
beruházás

napelem - napkollektor
építése/felújítása/bővítése

2020-07-01 2020-11-30 2021-02-28 33 078 420
Ft

Környezetrendezés közmű építés/felújítás/bővítés 2021-01-01 2021-05-31 2021-06-30 157 924 500
Ft

Pálya-infrastr. bőv. lelátó felújítása 2020-08-01 2020-10-31 2020-12-31 11 831 701
Ft

Környezetrendezés közmű építés/felújítás/bővítés 2020-07-15 2020-08-31 2020-09-30 3 140 774 Ft

Környezetrendezés egyéb környezetrendezés
(földmunka, térkövezés, stb.)

2020-07-01 2020-08-31 2020-09-30 3 865 042 Ft

Környezetrendezés parkoló építés/felújítás/bővítés 2021-03-01 2021-05-31 2021-06-20 9 286 719 Ft

Biztonsági
beruházás

kerítés építés/felújítás/bővítés 2020-06-15 2020-09-30 2020-10-31 3 690 620 Ft

222 817 776
Ft

2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

napelem - napkollektor
építése/felújítása/bővítése

Új 50 kW alatti napelemes rendszer kiépítésével csökkenthető az éves villamos energia fogyasztás és költség.
Ezenfelül amennyiben rendelkezésre áll a napelem, új szolgáltatások, edzés lehetőségek megnyílására lesz
lehetőség. A napelemmel biztonságosabban hoszzútávon fenntarthatóvá válik a sportkomplexum.

közmű építés/felújítás/bővítés Új Alacsony hőmérsékletű (40C)termálkút fúrásával és vízelosztó rendszer kiépítésével, a legnagyobb tétel, a
fűtési költség jelentősen csökkenthető. Az elmúlt évek beruházásaival, az épületek készen állnak a termálvíz
fogadására.A sporttelepen meg tud indulni egy uszoda így az edzésprogramba felvehető az úszás is, a kicsiktől
a nagyokig.A kútfúráshoz TAO támogatásból elkészültek a tervek és engedélyek.

lelátó felújítása Új Beton lelátók korszerűsítése, lassan elengedhetetlen, az 50 éves lelátó felületei megérettek a felújításra,
nemcsak esztétikai hanem biztonsági szempontból is. A felújítás során ,megújulnak felületkezeléssel együtt a
betonfelületek, megújulnak a korlátok, a fapados ülőhelyeket a mai kor szerinti korszerű műanyag ülőkékre
cseréljük.

közmű építés/felújítás/bővítés Új Csapadék elvezető rendszer hiánya, esős időben folyókká változtatja a felvezető utakat, és így nehezen
megközelíthetővé teszi az öltözőket, a lelátókat és a sportcsarnokot.Ennek a rendszernek nagyon indokolt a
kiépítése, mert mindig bosszúságot okoz a bokáig álló víz.A vízelvezető rendszer kiépítése szilárd felületek
bontásával jár, ezért is szeretnénk újra térkövezni a játékoskijárót és a kerékpártárolót.

egyéb környezetrendezés
(földmunka, térkövezés, stb.)

Új A játékos kijáró felülete elavult, töredezett, sok helyen gyökerek által felnyomott.A kerékpártároló 50 éve földes
burkolatú, esős időben odafolyik össze sok esővíz.Esős időben, a kerékpártároló kedvezőtlen használata
mellett kerékpártárolóból sok sarat hoznak be az öltöző épületbe az edzésekre érkező játékosok.Mindkét
felületet térkövezni szeretnénk.

parkoló építés/felújítás/bővítés Új A sporttelep területén található parkolót előszeretettel használják a sporttelepre érkező játékosok, szurkolók
egyaránt. A parkoló felületének egy része,köves, töredezett aszfaltos, míg a másik fele földes felületű, így
esőben szintén áll a víz és nehezíti a parkolást.Ezért szeretnék egységesíteni, korszerűsíteni és növelni a
parkoló felületet.

kerítés építés/felújítás/bővítés Új A sporttelep kerítése sok helyen elavult, korrodált, rongálódott, vagy nincs is. Így nem biztosítható a sporttelep
bezárása, szabályozott kereteken belüli használata. A kóbor kutyák is olykor sok problémát okoznak, vagy a
sportolók zavarásával, vagy hátrahagyott dolgaikkal. Szeretnénk körbezárni és szabályozni az egyre nagyobb
értékek használatát.
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2020/21 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Napelem - napkollektor
beruházás

napelem - napkollektor
építése/felújítása/bővítése

Egyéb 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 Nem
releváns

50 kW Egyéb

Környezetrendezés közmű építés/felújítás/bővítés Egyéb 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 Nem
releváns

400 liter/ perc
melegvíz

Egyéb

Pálya-infrastr. bőv. lelátó felújítása Nagy f.p. 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 kapacitás(fő) 240 Egyéb

Környezetrendezés közmű építés/felújítás/bővítés Egyéb 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 Nem
releváns

135 fm Egyéb

Környezetrendezés egyéb környezetrendezés (földmunka,
térkövezés, stb.)

Egyéb 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 Nem
releváns

224 m2 Egyéb

Környezetrendezés parkoló építés/felújítás/bővítés Egyéb 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 Nem
releváns

561 m2 Egyéb

Biztonsági beruházás kerítés építés/felújítás/bővítés Egyéb 6120
Kiskunmajsa
Kálvária u.
12

971/2 Nem
releváns

220 fm Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

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

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

Igen

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

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

Előf. 154 538 580 Ft 1 593 181 Ft 3 186 362 Ft 159 318 123 Ft 68 279 196 Ft 226 004 138 Ft 227 597 319 Ft

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 3 186 362 Ft 3 186 362 Ft 1 593 181 Ft 4 779 543 Ft

Összesen 3 186 362 Ft  4 779 543 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Pályázatírás, tanácsadás, könyvvizsgálat, könyvelés díja.
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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: Kiskunmajsa, 2020. 03. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Lőrik László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

7. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt 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: Kiskunmajsa, 2020. 03. 02.
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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 Lőrik László, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KISKUNMAJSAI FOOTBALL CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KISKUNMAJSAI FOOTBALL CLUB

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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

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

használatában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan5

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 
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 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

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

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

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

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

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

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

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

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

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

Kelt: Kiskunmajsa, 2020. 03. 02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

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

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

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

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

8Lásd a 3. pont szerint!

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

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

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

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

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

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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)

Kelt: Kiskunmajsa, 2020. 03. 02.
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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 154 538 580 Ft 1 593 181 Ft 3 186 362 Ft 159 318 123 Ft 68 279 196 Ft 226 004 138
Ft

227 597 319 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

154 538 580 Ft 1 593 181 Ft 3 186 362 Ft 159 318 123 Ft 68 279 196 Ft 226 004 138
Ft

227 597 319 Ft

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

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

Összesen 154 538 580 Ft 1 593 181 Ft 3 186 362 Ft 159 318 123 Ft 68 279 196 Ft 226 004 138
Ft

227 597 319 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-42874/2020/MLSZ

2020-03-02 13:15 29 / 31



A kérelemhez tartozó mellékletek (42 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)

alairasicimpeldanylorik_1583085348.pdf (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2020-03-01 18:55:48) 5504a052a2398add2d2d358c32503d1f66e8e49b4af81efa2d834d1cd35aa143

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

beruhazasokfinanszirozasitervesforras_1583086053.pdf (Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2020-03-01 19:07:33) 9c48b1c6243665ca22445f44d806ecc659b89a53c64d6ff6e0d977e01d52735b

beruhazasokfinanszirozasiutemterve_1583086063.pdf (Szerkesztés alatt, 491 Kb, 2020-03-01 19:07:43) c2bad8723aeb96086e2e30aa67e76ff259d360948ef62713d20f927ae4cb44c3

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

letesitmenyhasznositasimodeskihasznaltsag_1583086084.pdf (Szerkesztés alatt, 798 Kb, 2020-03-01 19:08:04)
9586ab4c508355508cdc77ecd75bc661d36f5a8d0f2a0af97b43745b9315f33e

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatelozoprojektbefejezeserol_1583146283.pdf (Szerkesztés alatt, 316 Kb, 2020-03-02 11:51:23) 62824e38cf5229fdfa42e702591ef15269d7ceb7f4b29a87b6c754d0ffe62498

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat-ingatlan_1583085432.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-03-01 18:57:12) bc8d9e3c749ed55a7a27dab49a15a2296ee08e6807fe6253f6b5f602b6065068

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

torvenyszekikivonatkfc_1583085333.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-03-01 18:55:33) 811462f2fcfcd2731db3968daf2727fd64ae465e236f4d098a243c67e745b02d

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

betonlelatokkorszerusiteshelyszinrajz_1583086176.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2020-03-01 19:09:36) d7fe71d8ef43ac7a821c19d966b9086721c44a4ef28d0da7b7b9c6d2c2758391

csapadekelvezetorendszerhelyszinrajz_1583086197.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2020-03-01 19:09:57) a5c5d7cbcc52b8d7459ab1f4fd2ba70be9435f90e279cfa4348142d9e5dd497f

jatekoskijaroeskerekpartarolohelyszinrajz_1583086210.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2020-03-01 19:10:10)
dbcd9bf212018a953f40c4bd3b63ad3b871211473984d19247d13b5061011aa5

keritesrendszerkapukhelyszinrajz_1583086234.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2020-03-01 19:10:34) 7c95e6a80e855ae36a3c58180ea1517a33a300fba21bc466ffb311b239de1751

napelemeseromurendszerhelyszinrajz_1583086269.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2020-03-01 19:11:09) cf23271b6adeac0af09ccabefd3e9f388e00020e38680a259cd742ae3eb4fa7c

parkolofelujitasahelyszinrajz_1583086284.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2020-03-01 19:11:24) 791b3e1aaa38cee18cf5fe8bd770fe10284f8c48154ad99cb6a864083b16edfc

termalrendszerhelyszinrajz_1583086308.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2020-03-01 19:11:48) 142b631d99e30f5a2ded9fb79f5874579a8d8513d1e4f76b0c9732ccb43ede0d

betonlelatokkorszerusitesmetszetek_1583146606.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2020-03-02 11:56:46) 42e9fed654c65b14f532d5f8a167848470c9330d14b31261cea1f2b9e98cf401

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

kiskunmajfcigazgatasidij-targyi_1583085388.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2020-03-01 18:56:28) 8cb8c546d962abb3bb24a541e26d97b0e2fd9db1270862469daf4d016f29e660

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

koztart_opten_kerelem_001_42874_20200223_1582451468.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2020-02-23 10:51:08)
146d8eed7fac7bfb62c2a1b3861bb8c2ac5f7da9a57503996d9339af0927b23f

koztart_opten_kerelem_001_42874_20200223_1582451468.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2020-02-23 10:51:08)
146d8eed7fac7bfb62c2a1b3861bb8c2ac5f7da9a57503996d9339af0927b23f

koztart_opten_kerelem_001_42874_20200223_1582451468.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2020-02-23 10:51:08)
146d8eed7fac7bfb62c2a1b3861bb8c2ac5f7da9a57503996d9339af0927b23f

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

napelemeskozmucsatl.arajanlat_1583085657.pdf (Szerkesztés alatt, 854 Kb, 2020-03-01 19:00:57) f82f34289fe36748271e7c9bc76c4b20a847ce4a8d2484038d4874576f6aa9c6

termalrendszertervezoikoltsegbecsles_1583085699.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-03-01 19:01:39) 5e50d4381da4e14775593fa6ca6be26069038ee50c005a4a34bf37b780802d4d

parkolofelujitasaarajanlat_1583147540.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2020-03-02 12:12:20) 4d36469fc87d4f940864eb9fc4bb46d1f405111832d77ca882cb0da4afd462ac

betonlelatokorsz.arajanlatesmuszakitart._1583085474.pdf (Szerkesztés alatt, 972 Kb, 2020-03-01 18:57:54) 157de2819b477cf74a42bb29ffa3e0c78174b1fad12d51e95f313e90734ef6fc

csap.vizelvez.arajanlatesmuszakitart._1583085501.pdf (Szerkesztés alatt, 1012 Kb, 2020-03-01 18:58:21) c9d2db3e604367a19876069e06cfc8916aa38e171ccb715a1401ffa2824a0387

jatekoskijaroarajanlatesmuszakitartalom_1583085519.pdf (Szerkesztés alatt, 897 Kb, 2020-03-01 18:58:39) 66732c478d968f548a4cd59459c05251ee0698f8bd73409cce28bc98323ce723

keritesarajanlatesmuszakitart._1583085532.pdf (Szerkesztés alatt, 907 Kb, 2020-03-01 18:58:52) 8d8cfb2cab44a189ba8ee4d0811f981b49386bb73cbb1aff47ba03b9db6f6a8c

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

termalkutvizjogiengedelykfc_1583086009.pdf (Szerkesztés alatt, 281 Kb, 2020-03-01 19:06:49) c3e7ddfee608dde745494514214b8f36bd9c9c8c10881ea6c4d16efd4aefc0e4

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

nemepitesiengedelykotelesberuhazasok_1583085966.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2020-03-01 19:06:06) 248dd8d794e07fce3eed7083a01070cec85f250bc73a1be576ad0df83389c6b4

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

ingatlanhasznalatijogcim_1583085848.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2020-03-01 19:04:08) 4aeb6987117e56bcb5e6da4f85bb327b8dbfab71532bd0ceb64a34489636b474

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

sportteleptulajdonilap_1583085903.pdf (Szerkesztés alatt, 790 Kb, 2020-03-01 19:05:03) b0b13db78c2e37fb6623a118c440038bac555c453fe54ae9da5dea95783279eb

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

betonlelatokorsz.koltsegterv_1583087750.pdf (Szerkesztés alatt, 972 Kb, 2020-03-01 19:35:50) 157de2819b477cf74a42bb29ffa3e0c78174b1fad12d51e95f313e90734ef6fc

csap.vizelvez.koltsegterv_1583087761.pdf (Szerkesztés alatt, 1012 Kb, 2020-03-01 19:36:01) c9d2db3e604367a19876069e06cfc8916aa38e171ccb715a1401ffa2824a0387

jatekoskijarokoltsegterv_1583087773.pdf (Szerkesztés alatt, 897 Kb, 2020-03-01 19:36:13) 66732c478d968f548a4cd59459c05251ee0698f8bd73409cce28bc98323ce723
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keriteseskapukoltsegterv_1583087789.pdf (Szerkesztés alatt, 907 Kb, 2020-03-01 19:36:29) 8d8cfb2cab44a189ba8ee4d0811f981b49386bb73cbb1aff47ba03b9db6f6a8c

napelemeskozmucsatl.koltsegterv_1583087803.pdf (Szerkesztés alatt, 854 Kb, 2020-03-01 19:36:43) f82f34289fe36748271e7c9bc76c4b20a847ce4a8d2484038d4874576f6aa9c6

parkolofelujitasakoltsegterv_1583087817.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2020-03-01 19:36:57) 4d36469fc87d4f940864eb9fc4bb46d1f405111832d77ca882cb0da4afd462ac

termalrendszertervezoikoltsegterv_1583087838.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-03-01 19:37:18) 5e50d4381da4e14775593fa6ca6be26069038ee50c005a4a34bf37b780802d4d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakitartalomreszleteskifejtes_1583086418.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-03-01 19:13:38) a53e2344e022fdcfb1bfc7f9985b224c5595f71ed2c15e4fe96efe8d852cb4de

termalrendszertanulmanyesmuszakileiras_1583147110.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2020-03-02 12:05:10) 9a2a9bfc73103dac787d8b84f24fc090545d8c4453031050c549b22d71b8ee68

muszakileirasparkolofelujitas_1583140356.pdf (Szerkesztés alatt, 211 Kb, 2020-03-02 10:12:36) d9a92ba27b44a2962205f67f99e5b056fa9d1b1049c9676c1b3c5765ef2d436b

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

ingatlantulajdonoshozzajarulasa_1583086368.pdf (Szerkesztés alatt, 627 Kb, 2020-03-01 19:12:48) bd5139f399193847756374712469c01b1820ed25d916a1c0aef0bced029f4464

rekreacioskozponttulajdonoshozzajarulasa_1583088719.pdf (Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2020-03-01 19:51:59) 79f9db142bcb79a35c9f6f6451d9df9a67e90d898c48e82b25eb00ef029f28a0
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