
A kérelmező adatai

Ügyiratszám  be/SFPHPM01-61589/2022/MLSZ

A kérelmező szervezet teljes neve  Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Eger Labdarúgó Sport Kft.

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Covid  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  4614

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  NB III-as  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya  Egyéb  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Egyéb

Utánpótlás típusa  Tehetségközpont

Adószám  25526477-2-10

Bankszámlaszám  10403507-50526790-68831002

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3300  Város  Eger

Közterület neve  Északi Sporttelep  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  3300  Város  Eger

Közterület neve  Északi Sporttelep  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 749 21 41  Fax  

Honlap  www.egerse.hu  E-mail cím  miska720323@gmail.com

A képviselő adatai. Frissítés

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Farkas Balázs

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

Mobiltelefonszám  +36 20 969 20 95  E-mail cím  farkas.balazs@dvtk.eu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Béres Mihály +36 30 749 21 41 miska720323@gmail.com

2022/23 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Északi Sporttelep Nagy f.p. 3300
Eger
Északi Sporttelep u.
1

1307/97. 106x60 Bérelt 100 8 000 Ft 8 Igen

Északi Sporttelep Nagy mf.p 3300
Eger
Északi Sporttelep u.
1

1307/97. 106x60 Bérelt 100 10 000 Ft 12 Nem

Északi Sporttelep Kicsi mf.p. 3300
Eger
Északi Sporttelep u.
1

1307/97. 40x20 Bérelt 100 3 000 Ft 12 Igen

Északi Sporttelep Kicsi mf.p. 3300
Eger
Északi Sporttelep u.
1

1307/97. 40x20 Bérelt 100 3 000 Ft 12 Igen

Északi Sporttelep Kicsi mf.p. 3300
Eger
Északi Sporttelep u.
1

1307/97. 40x20 Bérelt 100 3 000 Ft 12 Nem

Északi Sporttelep Edzőterület 3300
Eger
Északi Sporttelep u.
1

1307/97. 120x84 Bérelt 100 8 000 Ft 8 Igen

Szentmarjay Tibor Stadion Nagy f.p. 3300
Eger
Stadion u.
8

6642/10. 110x62 Bérelt 30 50 000 Ft 8 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2020 2021 2022

Önkormányzati támogatás 64 MFt 0 MFt 53 MFt

Állami támogatás 0 MFt 120 MFt 150 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5 MFt 5 MFt 6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 88 MFt 80 MFt 500 MFt

Egyéb támogatás 5 MFt 25 MFt 0 MFt

Összesen 162 MFt 230 MFt 709 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2020 2021 2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 80 MFt 150 MFt 200 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 6 MFt 6 MFt

Anyagköltség 15 MFt 22 MFt 30 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 14 MFt 22 MFt 44 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 53 MFt 30 MFt 429 MFt

Összesen 162 MFt 230 MFt 709 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)

219 173 608 Ft 4 383 472 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Eger SE, valamint az azt fenntartó Eger Labdarúgó Sport Kft. Eger Megyei Jogú Városának, valamint Heves megyének is az első számú utánpótlás nevelő műhelye. A klub 2021. folyamán
elnyerte a Magyar Labdarúgó Szövetség Tehetségközponti státuszát, ezzel a 10 kiemelt akadémia mögött egyike Magyarország 28 kiemelkedő műhelyének. A klub első számú célja az, hogy az
egri, Eger környéki, valamint a Heves megyei fiatal labdarúgó palánták számára lehetőséget teremtsen arra, hogy XXI. századi körülmények között, megfelelően képzett és motivált edzők mellett
tudjanak napról napra, hétről hétre fejlődni. A sportfejlesztési program up nevelési jellegű ráfordításai aljogcímben foglaltak megvalósulásával sikerült elérni, hogy minden csapat mellé önálló edzőt
tudtunk rendelni. Az edzők szakmai felügyeletét szakmai igazgató látja el. Csapataink fejlődése az utánpótlás jellegű ráfordításból fakadó bevételnek, valamint az ezzel járó magasabb edzői
létszámnak köszönhetően látványos előrelépést mutat. A lezárt sportfejlesztési program alatt több játékosunk magasabb, akadémiai szintre igazolt, amely szintén azt támasztja alá, hogy az up
ráfordítás alatt, edzői és támogató személyzeti bérekre kifizetett összegek a képzés minőségét segítették, emelték. A jogcím alatti felhasználásban a bérek nem voltak túlzóan magasak, azonban
olyan tekintetben megfelelően kerültek meghatározásra, hogy szakmai és adminisztrációs szempontból az edzők magasabb szintre lépjenek. Az utánpótlás nevelés szakmai és egyéb szempontból
történő színvonal emelését jelentős mértékben befolyásolta a masszőr, adminisztrátor, szertáros, egészségügyi alkalmazott. Kiemelten segítette a működést az utazásra, edzőtáborozásra és
különböző sorozatokra történő aljogcímekben foglalt támogatások. Ezek biztosították, hogy a csapataink minden mérkőzésre, kupára megfelelő időben és szervezés mellett tudtak megérkezni,
szakmai szempontból a legfontosabb versenyekre tudtunk nevezést benyújtani és az edzőtáborozással a szakmai színvonal emelése mellett a kohéziós, közösségépítő szempontoknak is meg
tudtunk felelni. A jogcím felhasználása hozzájárul a Bozsik Programok magas szintű megrendezéséhez is, amely így a klubunkon kívül a régi, vonzáskörzet közvetlen fejlődését is segítette. A
pályabérlet a képzés alapja, amelyet szintén jelen jogcímből tudtunk megvalósítani. 

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

NAGY MÉRETŰ MŰFÜVES PÁLYA ÉPÍTÉS A hétvégék mérkőzéseinek zavartalan lebonyolítása az infrastruktúrát érintő folyamatos fejlesztések ellenére továbbra is problémát okoz az Eger LS
Kft. életében. A hétvégéken valamelyik napon Bozsik tornák helyszínéül szolgál a létesítmény. Ilyenkor nehéz megfelelő időpontot találni a 3 leány (U14, U16, U19), valamint a 7 fiú (U12, U13,
U14, U15, U16, U17, U19) korosztály bajnoki mérkőzései számára. Ha egy újabb nagy méretű pályával bővülne a Kft. infrastruktúrája, az mindenképp megoldást jelentene a fent említett
problémákra. OVI-FOCI PÁLYA ÉPÍTÉS Eger minden óvodájával szoros kapcsolatot ápolunk és az edzések alkalmával 20-25 kis futballista ismerkedik a labdarúgással az Északi Sporttelepen.
Nagyon fontosnak érezzük, hogy már a 3-6 éves gyermekekkel is megszerettessük a sportágat. Ehhez nyújthat hatalmas támogatást a 12x6 méteres pálya megépítése, valamint a hozzá tartozó
eszközök beszerzése. Ezek segítségével ugyanis játékosan, a gyermekek korának megfelelő módszerekkel tudunk dolgozni a mindennapokban. NAPELEM A napelem a jövő energiatermelő
berendezését jelenti, ezek a rendszerek a modern, ökotudatos életmód nélkülözhetetlen eszközei. A napfényt hasznosítják, ami nem igényel kitermelést, nem kötődik külön szolgáltatóhoz és
felhasználása sem rombolja a környezetet. A napelemes rendszer használata nem jár káros anyagok kibocsátásával és energiatakarékos fogyasztást valósít meg. A beruházással a villanyszámla
(kiszolgáló épület, pályák világítása) mellett a fűtési kiadás (össz. 3 millió forint évente) is megtakarítható, így a ráfordított költség 6 éven belül megtérül. ÉLŐFÜVES NAGYPÁLYA FELÚJÍTÁSA
Nagy füves pályánk talaján folyamatosan kisebb javításokat végzünk, de ennek ellenére a gyepszőnyeg minőségén nem sikerül jelentősen változtatni. A rossz állapot legfontosabb oka a túlzott
leterheltség. A folyamatos öntözés ellenére is kevés és rossz minőségű rajta a fű, amely rányomja bélyegét a hétközi edzésmunka minőségére, de a mérkőzéseken is sok kellemetlenséget okoz a
játékosoknak. KIS MÉRETŰ MŰFÜVES PÁLYA FEDÉSE fiatalabb korosztályok teremigényének kielégítése, ezért két kis méretű műfüves pálya összekötésével létrehozandó 57x44 méteres
felületet szeretnénk befedni (téliesíteni). Ez megoldást jelentene a fent említett problémára. Egerben a tömegsport kapcsán is óriási a túlkereslet tornatermek, csarnokok bérlése tekintetében a téli
hónapokban. Jelentősen enyhítené ezt a problémát is az érintett beruházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama: 2022.07.01-2023.06.30. Az ingatlan beruházások kezdete és befejezése 2023-hoz kapcsolódik, előreláthatóan január és június hónap között történik a kivitelezés. 

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

Jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése, ennek keretében nem csupán az aktív,
majdan profi játékosok számát kell növelni, de az amatőr és szabadidős futball szereplőinek gyarapodása is elengedhetetlen. Célunk a tömegek mozgósítása, a gyerekek, lányok és asszonyok
bevonása a labdarúgás vérkeringésébe, foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre való tekintet nélkül. A tömegesítés egyik legfontosabb pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése.
A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek hatására növelhető
az igazolt labdarúgók száma. A jól szervezett edzői/nevelői munka a megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás alapja. Ennek érdekében programunk fontos elemének tartjuk egy képzett
szakembergárda alkalmazását, az edzők, edző-pedagógusok anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Elengedhetetlen a
stadionok, pályák, edzőpályák, kispályák, „grundok” számának növelése és minőségének javítása valamint a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (öltöző, stb.) fejlesztése. Továbbá a minőségi
futballhoz szükséges eszközök, sport- és egyéb felszerelések biztosítása a csapatok számára, mind a megfelelő edzések mind a folyamatos versenyeztetés szempontjából alapvető és
elengedhetetlen. A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség viszonylatában. 

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

Társadalmi hatás: Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnék a labdarúgás társadalmi elfogadottságán, mind annak népszerűségén javítani, és a mostani helyzetből pozitív irányba elmozdulni.
E folyamat társadalmi hatásai a következők lehetnek: rövidtávon, a sikerek révén, valamint a közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét
erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára; középtávon, az általános és
tömeges elterjedése segít abban, hogy a futball visszanyerhesse társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék
szabadidejüket, csökkenjen a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése, növekedhessen a közbiztonság. Továbbá a futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű személyek,
rétegek számára; hosszútávon, a labdarúgás adta rendszeres sportolási lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férfiak és nők egészséges életmódot folytatva, egészségesebb társadalom
kialakulását segíthetik elő. A fentiek megvalósulása esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a közösségeket, tartást is öntudatot ébresztve a szélesebb rétegekben
is. Gazdasági hatás: A magyar futball egészére jellemző az alulfinanszírozottság, a klubok döntő többsége nem képes magát eltartani. A gazdasági viszonyokra az átláthatatlan, nem kellően
szabályozott gazdálkodás és működés jellemző. Azonban a sportfejlesztési koncepciónk e viszonyok javítására is alkalmas, hiszen a programtól elvárt gazdasági hatások eredményeként,
rövidtávon olcsóbbá tehető az amatőr versenyszerű labdarúgás, továbbá a költségek csökkentésével szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé a futball. A sportkoncepció érvényesítése révén,
és az MLSZ „költségcsökkentési” stratégiájának eredményeként, a mindennapi finanszírozási problémák megszűnnek. Középtávon, a kellően szabályozott működés valamint a folyamatos
monitoring hatására a klub gazdálkodása átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. Ennek pozitív hatása az egyesület jövőjének tervezhetőségében is jelentkezne. Hosszútávon, a bevételi oldal
növelése is lehetséges, amely a potenciális támogatók és befektetők számára vonzóvá teheti a labdarúgásunkat.
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Jelen sportfejlesztési programban csak ingatlannal kapcsolatos költségek pályázhatók!
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Pálya-
infrastr.
bőv.

pálya befedése 2023-02-01 2023-02-28 2023-03-01 212 598 400 Ft

212 598 400 Ft

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

pálya befedése Északi Sporttelep Minden évben – elsősorban a téli időszakban - nehéz feladatot jelent a fiatalabb korosztályok teremigényének
kielégítése, ezért két kis méretű műfüves pálya összekötésével létrehozandó 57x44 méteres felületet szeretnénk
befedni (téliesíteni). Ez megoldást jelentene a fent említett problémára. Egerben a tömegsport kapcsán is óriási a
túlkereslet tornatermek, csarnokok bérlése tekintetében a téli hónapokban. Jelentősen enyhítené ezt a problémát
is az érintett beruházás.

2022/23 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pálya-infrastr.
bőv.

pálya befedése Kicsi mf.p. 3300
Eger
Északi
Sporttelep u.
1

1307/97. Pályaméret 57x44 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

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

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

Igen

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

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

Előf. 212 598 400 Ft 2 191 736 Ft 4 383 472 Ft 219 173 608 Ft 0 Ft 216 981 872 Ft 219 173 608 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) 4 383 472 Ft 4 383 472 Ft 2 191 736 Ft 6 575 208 Ft

Összesen 4 383 472 Ft  6 575 208 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Pályázatírás, előrehaladási jelentések készítése. Sportfejlesztési terv megvalósításában, elszámolás elkészítésében nyújtott tanácsadás.

be/SFPHPM01-61589/2022/MLSZ

2022-11-21 15:40 19 / 31



Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Eger, 2022. 11. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Farkas Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Eger, 2022. 11. 21.
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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 Farkas Balázs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4

☐ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

sportszervezet használatában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☑ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

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

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

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

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

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

pontja figyelembevételével tettem meg.

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

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

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

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

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

Kelt: Eger, 2022. 11. 21.

..........................................................
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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 09:33:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 09:33:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-20 17:29:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-09-09 12:35:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2022-09-09 12:33:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-09-21 12:17:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:52:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:52:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:52:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:55:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:56:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:57:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

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)

(50 000 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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez
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2022-11-03 11:57:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:57:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-11-03 11:58:02

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Kelt: Eger, 2022. 11. 21.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%

be/SFPHPM01-61589/2022/MLSZ

2022-11-21 15:40 28 / 31



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 212 598 400 Ft 2 191 736 Ft 4 383 472 Ft 219 173 608 Ft 0 Ft 216 981 872 Ft 219 173 608 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

212 598 400 Ft 2 191 736 Ft 4 383 472 Ft 219 173 608 Ft 0 Ft 216 981 872 Ft 219 173 608 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 212 598 400 Ft 2 191 736 Ft 4 383 472 Ft 219 173 608 Ft 0 Ft 216 981 872 Ft 219 173 608 Ft

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

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 50 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (57 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)

alairasminta_1645605226.jpg (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2022-02-23 09:33:46) efea2382430b98fcaf8dfea5710987dc91ca927dafd1b1949d6ea318ac517816

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

finanszirozas_1645730362.doc (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2022-02-24 20:19:22) e3c2f6c546ed5cc4a03df82473636a6fe58d83c1ad05c3fca5c0bcaa76039663

finanszirozas_1662719027.doc (Kér. kieg. szerk., 24 Kb, 2022-09-09 12:23:47) d0f992434307a9f5c13f95c009c98e303ccd1bc225bdfd3940483e7f5628e440

finanszirozas_1667472957.doc (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2022-11-03 11:55:57) 592970f38744d9f95be28b5effa7bf9c3574ad613cee91768b24712ad3eb4909

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositas_1645819440.doc (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2022-02-25 21:04:00) d0d775b2e1878c80fed98ffee52387b8907d23c6282658abcf7ea4bb7533e671

hasznositas_1662719074.doc (Kér. kieg. szerk., 52 Kb, 2022-09-09 12:24:34) d0d775b2e1878c80fed98ffee52387b8907d23c6282658abcf7ea4bb7533e671

hasznositas_1667472988.doc (Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2022-11-03 11:56:28) d0d775b2e1878c80fed98ffee52387b8907d23c6282658abcf7ea4bb7533e671

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat-ingatlan_3_1645783650.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2022-02-25 11:07:30) a84ebf5f0db1eb13f94f9d506592b09ce78aada3e074f242a8245dff53558420

emmi_nyilatkozat-ingatlan_2_1645783655.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2022-02-25 11:07:35) b1e88ec0a5487269146c4af20b1d048f6fb372a58070a9c51e39b77d457280cf

emmi_nyilatkozat-ingatlan_1_1645783659.pdf (Szerkesztés alatt, 285 Kb, 2022-02-25 11:07:39) c188b3a6f222a60e14cf690fac4b5383d2444c542da86cce0c7d0f6f9f93e193

emmi-nyilatkozat_1662719594.pdf (Kér. kieg. szerk., 850 Kb, 2022-09-09 12:33:14) ef716d49b6aba47f58b0ce408f13a853bb718018bc699136cf40e97e75d7a99e

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

cegkivonat_7_1645605167.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2022-02-23 09:32:47) 161dec5db3352dcd2e16a4b8c74437994065b0a300ef101eaa16a64a7a34a670

cegkivonat_6_1645605171.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2022-02-23 09:32:51) 983930a78b4b67e10460a435ee45f844c003b9d858d0602c2635787a7d0b9c67

cegkivonat_5_1645605175.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2022-02-23 09:32:55) e31216b079078aab1c9e6a5f27fd40568e990e733e5b0832e979fed83afaff9e

cegkivonat_4_1645605179.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2022-02-23 09:32:59) 1e31d0b6b62aaf62a83952cfda5b72e0526b961f9bbe5a3ea9491287d38850b8

cegkivonat_3_1645605182.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2022-02-23 09:33:02) 5129fbfd98b049b05b49608c45a6b9c43e6189c63d727c844851f2bb0cc6131a

cegkivonat_2_1645605186.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2022-02-23 09:33:06) 901a11c4704d0c37e3a12729e0545586c60304e10765cef100274e7e78128a22

cegkivonat_1_1645605190.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2022-02-23 09:33:10) ca73e49a3161c59efad6ebf069c9637bdadf775b6a79e0c938c75d1c5636253d

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

terkepmasolat_1307-97_1645391514.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2022-02-20 22:11:54) e606bd57fb9a5a93db8719fa0532ca276a1cdba79229ff46bd14d47697aba2fd

terkepmasolat_1307-97_1662719618.pdf (Kér. kieg. szerk., 179 Kb, 2022-09-09 12:33:38) e606bd57fb9a5a93db8719fa0532ca276a1cdba79229ff46bd14d47697aba2fd

terkepmasolat_1307-97_1667473082.pdf (Hiánypótlás melléklet, 179 Kb, 2022-11-03 11:58:02) e606bd57fb9a5a93db8719fa0532ca276a1cdba79229ff46bd14d47697aba2fd

(50 000 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_1646074478.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2022-02-28 19:54:38) 604e28706f8f6a6a5918939df4a8f5c6ff781303e190029670cef4574ea1e1b8

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1662719716.pdf (Kér. kieg. szerk., 64 Kb, 2022-09-09 12:35:16) 42922ce193030f91fdb2bfcd0eaff79bf2b4b03a3d8dee50892d6fb90f3d45d7

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

koztart_opten_kerelem_001_61589_20220220_1645374581.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2022-02-20 17:29:41) c7e598965e3467fc70fd9bb4750c0401d874e300ae4784249a6433e92cb972d9

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

megjegyzes_1646069365.doc (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2022-02-28 18:29:25) 7228a3652865138bcfd86f0ea9c2eb640ada8397f5129aa88cc565930e62603e

epitesi_engedely-nyilatkozat_1663757146.pdf (Kér. kieg. szerk., 716 Kb, 2022-09-21 12:45:46) 6c978ed7c60c04f27fa22dde3abb1fcd2204e31b5879fdf0a96944c4ed78f2a5

epitesi_engedely-nyilatkozat_1667472770.pdf (Hiánypótlás melléklet, 281 Kb, 2022-11-03 11:52:50) 6dc8b588ff1f4d426094d0b45079f9d2e2a62f44de74e76a79f93bcac21d45c9

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

megjegyzes_1646069339.doc (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2022-02-28 18:28:59) 7228a3652865138bcfd86f0ea9c2eb640ada8397f5129aa88cc565930e62603e

epitesi_engedely-nyilatkozat_1663757015.pdf (Kér. kieg. szerk., 716 Kb, 2022-09-21 12:43:35) 6c978ed7c60c04f27fa22dde3abb1fcd2204e31b5879fdf0a96944c4ed78f2a5

epitesi_engedely-nyilatkozat_1667472762.pdf (Hiánypótlás melléklet, 281 Kb, 2022-11-03 11:52:42) 6dc8b588ff1f4d426094d0b45079f9d2e2a62f44de74e76a79f93bcac21d45c9

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

berleti_szerzodes-eszaki_sporttelep_1663755436.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2022-09-21 12:17:16) 8f91f21b70531e833cb9c7024d58f0adbfdd042bca6fedf262be6df648bc77fd

egri_varosi_sportiskola-berleti_szerz-felsovarosi_sporttelep-2021.06.17_1645605462.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 09:37:42)
3423bf05faadce4c72eb5781c8b4d4840494c504eb03715933fdb00fe9b1b524

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

tulajdoni_lap_1307-97_1645391486.jpg (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2022-02-20 22:11:26) 6902462d5836ba11bb3b6bba9233f0f07d72b80eaa06c7c55074cbca1b8ac093

tulajdoni_lap_1662722357.pdf (Kér. kieg. szerk., 371 Kb, 2022-09-09 13:19:17) ba9b1fd62ee6254e58169e64adb7678ffa6168bb8eb054dbaaf9a725288f4562

tulajdoni_lap_1307-97_1667472749.jpg (Hiánypótlás melléklet, 156 Kb, 2022-11-03 11:52:29) 6902462d5836ba11bb3b6bba9233f0f07d72b80eaa06c7c55074cbca1b8ac093

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

koltsegterv-ovi_focipalya_1645730402.pdf (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2022-02-24 20:20:02) 4abea317cbbf861e23347178f99e17683365d16014e293e09849caa439e220b4

koltsegterv-elofuves_palyafelujitas_1645730457.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2022-02-24 20:20:57) 9988c98aaef07d5fd0f5d13df785b1e782902958ba9633b3b7c02fb74bb05128

koltsegterv_es_muszaki_leiras-mufuves_kispalya_fedese_1645730712.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2022-02-24 20:25:12)
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7c4cb75d4635e578ba0d3455d0ad09e67e6b29f8e878d98bb17103c3f8aaac4d

koltsegterv-napelemes_rendszer_2_1645730733.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2022-02-24 20:25:33) a69c288486a3c57aac869faac23a80be44f9c7039575a0a1546d3d8413ef1b08

koltsegterv_es_muszaki_leiras-napelemes_rendszer_1_1645730746.pdf (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2022-02-24 20:25:46)
dbd6e83658be39cc7d82e66c3ddbd8f137ad143cb6f5167df3a109d6127bd02d

ktgterv_muszaki_leiras-vilagitas-nagy_meretu_mufuves_palya_1645819599.xlsx (Szerkesztés alatt, 656 Kb, 2022-02-25 21:06:39)
fe682b7773fcfcbe125cde51c2a59564b1ddc5b608398bb69189f321212441d9

koltsegterv-nagy_meretu_mufuves_palya_1645819608.xlsx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2022-02-25 21:06:48) 3f76c366be789454b00cedbc18a45be6f4f26a356002fc5c438b168f82e338b6

koltsegterv-elofuves_palyafelujitas_1662720779.xlsx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2022-09-09 12:52:59) 9988c98aaef07d5fd0f5d13df785b1e782902958ba9633b3b7c02fb74bb05128

koltsegterv-ovi_focipalya_1662720824.pdf (Kér. kieg. szerk., 557 Kb, 2022-09-09 12:53:44) 4abea317cbbf861e23347178f99e17683365d16014e293e09849caa439e220b4

koltsegterv_es_muszaki_leiras-napelemes_rendszer_1_1662721030.pdf (Kér. kieg. szerk., 500 Kb, 2022-09-09 12:57:10)
dbd6e83658be39cc7d82e66c3ddbd8f137ad143cb6f5167df3a109d6127bd02d

koltsegterv-napelemes_rendszer_2_1662721040.pdf (Kér. kieg. szerk., 216 Kb, 2022-09-09 12:57:20) a69c288486a3c57aac869faac23a80be44f9c7039575a0a1546d3d8413ef1b08

koltsegterv_es_muszaki_leiras-mufuves_kispalya_fedese_1662721056.pdf (Kér. kieg. szerk., 259 Kb, 2022-09-09 12:57:36)
7c4cb75d4635e578ba0d3455d0ad09e67e6b29f8e878d98bb17103c3f8aaac4d

koltsegterv_es_muszaki_leiras-mufuves_kispalya_fedese_1667473042.pdf (Hiánypótlás melléklet, 259 Kb, 2022-11-03 11:57:22)
7c4cb75d4635e578ba0d3455d0ad09e67e6b29f8e878d98bb17103c3f8aaac4d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

koltsegterv_es_muszaki_leiras-mufuves_kispalya_fedese_1645730774.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2022-02-24 20:26:14)
7c4cb75d4635e578ba0d3455d0ad09e67e6b29f8e878d98bb17103c3f8aaac4d

koltsegterv_es_muszaki_leiras-napelemes_rendszer_1_1645730783.pdf (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2022-02-24 20:26:23)
dbd6e83658be39cc7d82e66c3ddbd8f137ad143cb6f5167df3a109d6127bd02d

koltsegterv_es_muszaki_leiras-mufuves_kispalya_fedese_1662721158.pdf (Kér. kieg. szerk., 259 Kb, 2022-09-09 12:59:18)
7c4cb75d4635e578ba0d3455d0ad09e67e6b29f8e878d98bb17103c3f8aaac4d

koltsegterv_es_muszaki_leiras-napelemes_rendszer_1_1662721165.pdf (Kér. kieg. szerk., 500 Kb, 2022-09-09 12:59:25)
dbd6e83658be39cc7d82e66c3ddbd8f137ad143cb6f5167df3a109d6127bd02d

koltsegterv_es_muszaki_leiras-mufuves_kispalya_fedese_1667473059.pdf (Hiánypótlás melléklet, 259 Kb, 2022-11-03 11:57:39)
7c4cb75d4635e578ba0d3455d0ad09e67e6b29f8e878d98bb17103c3f8aaac4d

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

tulajdonosi_hozzajarulas_2_1646069381.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2022-02-28 18:29:41) 9505331b85ba505cbe169d30edac864442367440fd72953549e351f5ea2aa5b7

tulajdonosi_hozzajarulas_1_1646069393.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-28 18:29:53) 58aaeadd7fe6a3d981dce93af744567367d6015489126bb8f08d7bd82db42d36

tulajdonosi_hozzajarulas_2_1662720536.pdf (Kér. kieg. szerk., 379 Kb, 2022-09-09 12:48:56) 9505331b85ba505cbe169d30edac864442367440fd72953549e351f5ea2aa5b7

tulajdonosi_hozzajarulas-palyafedes_1667473069.pdf (Hiánypótlás melléklet, 344 Kb, 2022-11-03 11:57:49) a1cc5cc443d8919465d604ef6b113938e1cd6265c8ea3fa30a5a4624515f758f
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