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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Amatőr Futball Club Nádasdladány

A kérelmező szervezet rövidített neve:
2

Gazdálkodási formakód:

3

Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása :

AFC Nádasdladány
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

521

Nem jogosult

679
Amatőr

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

- nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Bozsik program

Férﬁ futsal csapat bajnoki osztálya:

Egyéb

- nincs -

Adószám:

1 8 5 0 2 2 8 4 - 1 - 0 7

Bankszámlaszám:

1 2 0 2 3 0 0 8 - 0 1 1 3 5 5 4 8 - 0 0 1 0 0 0 0 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység)

8 1 4 5
(házszám)

ADY endre

Nádasdladány
28

(út, utca)

06-20-566-2702

www.nádasdladány.hu
Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység)

8 1 4 5
(házszám)

ADY endre

Nádasdladány
28

(út, utca)
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szabó Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök
E-mail cím: szabocseh@t-online.hu

06-20-566-2702
Mobiltelefonszám:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Szabó Ferenc
E-mail cím: szabocseh@t-online.hu

06-20-566-2702
Mobiltelefonszám:
Sportszervezet alapításának időpontja:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. S po rts z e rve z e t e s e té n MLS Z tags ági az o no s ító , s po rtis ko la e s e té n pe dig NS I az o no s ító .
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Előminősít et t eljárásban jóváhagyot t t ét elek
Pálya típusa

Beruházás típusa

Nagy f.p.

Játéktér/talajcsere/pályafelújítás

Menny.

Max.
elsz.
menny.

Menny.
egység

Egységár

Max. elsz.
egységár

Max. elsz. össz. Összeg

1

0

m2

9 962 712 Ft

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

9 962 712 Ft

Összegzés:

9 962 712 Ft

Összesen
7 8

Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások : (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet az alábbiakban részlet ezni szükséges!)
Támogatási
időszak

9

Eszköz
jellege

10

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

T.i.

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Üzembe helyezés tervezett
időpontja

Összegzés:

0 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014/15-ös időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

2014/15

Összesen (Ft)

3 009 883 Ft

7 023 060 Ft

10 032 943 Ft

3 009 883 Ft

7 023 060 Ft

10 032 943 Ft

Összegzés:
összesen:

Egyéb, beruházással, f elújít ással nem érint et t , a sport szervezet ált al használt ingat lanok bemut at ása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

3

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)

Helyrajzi
szám

Mérete Használat
jogcíme

1

Bérleti díj
I.v. Ft/óra

2

I.v. M.j.
h.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )
2. I.v. h. Igé nybe ve tt hó napo k s z áma
3. Kic s i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kic s i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő c s . - Edz ő c s arno k
7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . IB: Ingatlanho z kapc s o ló dó be ruház ás , IF: ingatlanho z kapc s o ló dó fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó tárgyi e s z kö z be ruház ás , ide ne m é rtve a s po rts z e re ke t, TEF: ne m ingatlanho z kapc s o ló dó
tárgyi e s z kö z fe lújítás
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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A pályázó sport f ejleszt ési programja:
Az AFC Nádasdladány hivatalosan 2008-ban alakult, kimondottan utánpótlás nevelési szándékkal. Akkori célunk, gyermekeinknek az iskolai tornaórákon kívül sportolási
lehetőség biztosítása volt. Ma 7 utánpótlás korosztállyal rendelkezünk és egy felnőtt női csapattal, amelyből az U7, U9, U11, U 13 csapatokkal a Bozsik Tornán
szerepelünk, az U15-ös lányok , U16-os és U19-es ﬁúk és a felnőtt női csapatunk a megyei bajnokságban indultak.
Jelenleg 124 igazolt játékosunk van.
A “tömegbázis” megteremtése a stratégia megvalósításának alapja. A tömegesítést többféle értelemben kell kezelni, nem csupán az aktív, egyesületi játékosok
számát kell növelni, de a szabadidős futballra is gondolni kell. Ugyanilyen fontos az is, hogy a futballt értő, szerető szurkolók, támogatók száma is nőjön, ezen keresztül
a nézőszám, a klubhoz tartozó pártoló-tagok száma is nőjön, nőjön a labdarúgás támogatottsága, népszerűsége, “eladhatósága” a településen.
Célunk: gyermekeinknek, akik kinőnek az U19-ből felnőtt szakosztályt építeni és tovább játszatni megyei bajnokságban. A többi 6-11 éves gyermekek, akik
rendszeresen ott vannak az edzésen, őket is hivatalosan leigazolni, és plusz csapattal indítani a Bozsik tornán. Bozsik program keretében a gyerekeknek a labdarúgás
által nem csak az egészségmegőrzésükben, hasznos szabadidő tevékenységük eltöltésében játszunk szerepet, hanem az edzések, versenyek által olyan csapatokat
szeretnénk kialakítani, mely szakmailag, minőségileg jelentős utánpótlásbázist képeznek magasabb korosztályú csapataink számára.
Célunk még, hogy mozgásként, sportként minél többen válasszák a labdarúgást. Adjuk meg az esélyét annak, hogy ha tehetség tűnik fel a nádasdladányi ﬁatalok
között, felismerjük, ismertessük meg vele a sportág alapjait a lehető legszakszerűbb, leggyermekbarátabb módszerekkel és ezt követően adjuk át annak az
akadémiának, ahol hivatásos játékossá fejlődhet az egész magyar labdarúgás javára. Nádasdladányban meg akarjuk teremteni az alapjait annak, hogy a labdarúgás
igazán a „nemzet sportjaként” töltse be szerepét.
A fent említett célok mellett fontosnak tartjuk továbbá a szurkolói kötődés erősítését a labdarúgáshoz és a klubhoz, bevonva őket az egyesületi életbe. Ennek eszköze
a belső és külső kommunikáció. A célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség
viszonylatában.
A sportfejlesztési programban saját erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen működő önkormányzattal egyeztetve, az elvárások és lehetőségek
reális felmérésén keresztül állítottuk össze az elképzeléseket.
A fejlesztési programban ﬁgyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a
fejlesztési programban vállalt „növekedési” célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen.
Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiai céljaival, leginkább a tömegesítéssel összhangban van, illeszkedik az MLSZ országos hatáskörű programjaihoz. A
programunkban megcélzott eredmények az adottságaink, helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható. A megcélzott
eredmények és az igényelt támogatási összeg egymással arányosak. A fejlesztésekre fordított források kapacitásmutatókkal alátámaszthatók.
A sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, fejlesztéseket, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2014-2015-ös
szezonra, 1 éves időtartamra terveztük.
A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a
megfelelő infrastruktúrális, emberi erőforrás és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére.
A programunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog
megvalósulni.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására pályázunk, melynek keretében az alábbi kiadások fedezetére:
- Tornaterem bérleti díja a téli időszakban (U7-U9-U11 heti 2 x 1,5 óra ; U13,-U16,U-19, női felnőtt,U-15 lány heti 2x 2 óra; összesen 600 óra. A tornaterem használatát az
önkormányzat kedvezményes áron biztosítja 2000,- Ft/ óra összegben.) A bérleti díj összesen 1 200.000,- Ft.
- Tárgyi eszközök vásárlása
5 garnitúra focimez 5 x 180000,- Ft = 780.000,-Ft,
70 db edző + 10 meccs labda = 400.000,-Ft,
Egyéb sportkiegészítők (bóják, ugrógát, stb.) 150.000,-Ft,
összesen: 1.330.000,-Ft.
- Edzőtáboroztatás: 470 000 Ft.
Az AFC Nádasdladány hivatalosan 2008-ban alakult, kimondottan utánpótlás nevelési szándékkal. Akkori célunk, gyermekeinknek az iskolai tornaórákon kívül sportolási
lehetőség biztosítása volt. Ma 7 utánpótlás korosztállyal rendelkezünk és egy felnőtt női csapattal, amelyből az U7, U9, U11, U 13 csapatokkal a Bozsik Tornán
szerepelünk, az U15-ös lányok , U16-os és U19-es ﬁúk és a felnőtt női csapatunk a megyei bajnokságban indultak.
Jelenleg 124 igazolt játékosunk van.
A “tömegbázis” megteremtése a stratégia megvalósításának alapja. A tömegesítést többféle értelemben kell kezelni, nem csupán az aktív, egyesületi játékosok
számát kell növelni, de a szabadidős futballra is gondolni kell. Ugyanilyen fontos az is, hogy a futballt értő, szerető szurkolók, támogatók száma is nőjön, ezen keresztül
a nézőszám, a klubhoz tartozó pártoló-tagok száma is nőjön, nőjön a labdarúgás támogatottsága, népszerűsége, “eladhatósága” a településen.
Célunk: gyermekeinknek, akik kinőnek az U19-ből felnőtt szakosztályt építeni és tovább játszatni megyei bajnokságban. A többi 6-11 éves gyermekek, akik
rendszeresen ott vannak az edzésen, őket is hivatalosan leigazolni, és plusz csapattal indítani a Bozsik tornán. Bozsik program keretében a gyerekeknek a labdarúgás
által nem csak az egészségmegőrzésükben, hasznos szabadidő tevékenységük eltöltésében játszunk szerepet, hanem az edzések, versenyek által olyan csapatokat
szeretnénk kialakítani, mely szakmailag, minőségileg jelentős utánpótlásbázist képeznek magasabb korosztályú csapataink számára.
Célunk még, hogy mozgásként, sportként minél többen válasszák a labdarúgást. Adjuk meg az esélyét annak, hogy ha tehetség tűnik fel a nádasdladányi ﬁatalok
között, felismerjük, ismertessük meg vele a sportág alapjait a lehető legszakszerűbb, leggyermekbarátabb módszerekkel és ezt követően adjuk át annak az
akadémiának, ahol hivatásos játékossá fejlődhet az egész magyar labdarúgás javára. Nádasdladányban meg akarjuk teremteni az alapjait annak, hogy a labdarúgás
igazán a „nemzet sportjaként” töltse be szerepét.
A fent említett célok mellett fontosnak tartjuk továbbá a szurkolói kötődés erősítését a labdarúgáshoz és a klubhoz, bevonva őket az egyesületi életbe. Ennek eszköze
a belső és külső kommunikáció. A célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség
viszonylatában.
A sportfejlesztési programban saját erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen működő önkormányzattal egyeztetve, az elvárások és lehetőségek
reális felmérésén keresztül állítottuk össze az elképzeléseket.
A fejlesztési programban ﬁgyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a
fejlesztési programban vállalt „növekedési” célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen.
Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiai céljaival, leginkább a tömegesítéssel összhangban van, illeszkedik az MLSZ országos hatáskörű programjaihoz. A
programunkban megcélzott eredmények az adottságaink, helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható. A megcélzott
eredmények és az igényelt támogatási összeg egymással arányosak. A fejlesztésekre fordított források kapacitásmutatókkal alátámaszthatók.
A sportfejlesztési programunk keretében meghatározott beruházásokat, fejlesztéseket, ráfordításokat tartalmazó részprojekteket az elkövetkező 2014-2015-ös
szezonra, 1 éves időtartamra terveztük.
A program kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a
megfelelő infrastruktúrális, emberi erőforrás és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére.
A programunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog
megvalósulni.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására pályázunk, melynek keretében az alábbi kiadások fedezetére:
- Tornaterem bérleti díja a téli időszakban (U7-U9-U11 heti 2 x 1,5 óra ; U13,-U16,U-19, női felnőtt,U-15 lány heti 2x 2 óra; összesen 600 óra. A tornaterem használatát az
önkormányzat kedvezményes áron biztosítja 2000,- Ft/ óra összegben.) A bérleti díj összesen 1 200.000,- Ft.
- Tárgyi eszközök vásárlása
5 garnitúra focimez 5 x 180000,- Ft = 780.000,-Ft,
70 db edző + 10 meccs labda = 400.000,-Ft,
Egyéb sportkiegészítők (bóják, ugrógát, stb.) 150.000,-Ft,
összesen: 1.330.000,-Ft.
- Edzőtáboroztatás: 470 000 Ft.
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Az egyes projekt ekre igényelt t ámogat ások jogcímenként i összege (azon jogcímeknél, melyekre nem pályázik, kérjük írjon 0-t !)

Jogcímek

Támogatás

Közreműködői díj Önrész

Tevékenységek megvalósításához
szükséges ráfordítás

Sportfejlesztési program
teljes értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
összesen:

7 023 060 Ft

0 Ft

3 009 883 Ft

9 962 712 Ft

10 032 943 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása összesen:

2 724 521 Ft

0 Ft

302 725 Ft

3 000 000 Ft

3 027 245 Ft

Általános képzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő feladatok
támogatása összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 747 581 Ft

0 Ft

3 312 608 Ft

12 962 712 Ft

13 060 188 Ft

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Összegzés:

9 747 581 Ft

Összesen:

0 Ft

3 312 608 Ft

12 962 712 Ft

13 060 188 Ft

Közreműködői díjak igénylése

A 2014/2015-ös évadra vonat kozóan a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző
szervezet részére köt elezően f ordít andó összeg:

97 476 Ft
A program t eljes összevont költ ségvet ése

2013/14-es bajnoki évad

Igényelt támogatás

Közreműködői díj

Önrész

Összesen (Ft)

9 747 581 Ft

97 476 Ft

3 312 608 Ft

13 060 188 Ft

Igazgat ási szolgált at ás díjai

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

0 Ft

3. A jo gc íme ke t a társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI. tö rvé ny 22/C. § -a tartalmaz z a. A tö rvé ny a kö ve tke z ő linke n e lé rhe tő : http://ne t.jo gtar.hu/jr/ge n/hje gy_do c .c gi?
do c id=9 9 6 0 0 0 81.TV
4. D e minimis támo gatás ké nt
5. Biz to ns ágte c hnikai c é lú infras truktúra fe jle s z té s re
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Ut ánpót lás-nevelésben igazolt csapat ok

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Csapat neve

Csapat szintje 2013/14

Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15

U21

NÁDASDLADÁNY

Megyei II

1

Megyei II

U16

NÁDASDLADÁNY

Megyei I

1

Megyei I

U13

AFC NÁDASDLADÁNY

Bozsik egyesületi

1

Bozsik egyesületi

U11
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Ügyiratszám : be/SFP-7263/2014/MLSZ

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Nádasdladány

(helység), 2014 (év) 04

(hó) 20
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___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-7263/2014/MLSZ

Alulírot t Szabó Ferenc, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
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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).
30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)

Igazgatási szolgáltatási díj beﬁzetését igazoló bizonylat.

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Egyéb dokumentumok
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