
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SZEOL SC Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  SZEOL SC Kft.

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nem releváns  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Covid  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  3420

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

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

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Körzetközpont

Adószám  23175453-2-06

Bankszámlaszám  12067008-01272729-00100005

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6725  Város  Szeged

Közterület neve  Pásztor  Közterület jellege  utca

Házszám  60  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  6725  Város  Szeged

Közterület neve  Pásztor  Közterület jellege  utca

Házszám  60  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 351 10 04  Fax  

Honlap  www.szeolsc.hu  E-mail cím  halkopal@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Halkó Pál

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

Mobiltelefonszám  +36 70 375 10 04  E-mail cím  halkopal@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Halkó Pál +36 70 375 10 04 halkopal@gmail.com

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Felső Tisza-parti Stadion Nagy f.p. 6723
Szeged
Etelka sor
1-3

10005/5 102x64 Bérelt 40 3 000 Ft 12 Igen

Felső Tisza-parti Stadion Nagy mf.p 6723
Szeged
Etelka sor
1-3

10005/5 104x67 Bérelt 50 4 000 Ft 2 Igen

Kisstadion Nagy f.p. 6726
Szeged
Derkovits fasor
1-3

1661 95x55 Bérelt 50 6 600 Ft 9 Nem

Kisstadion Kicsi mf.p. 6726
Szeged
Derkovits fasor
1-3

1661 20x40 Bérelt 20 5 500 Ft 12 Nem

Kisstadion Kicsi mf.p. 6726
Szeged
Derkovits fasor
1-3

1661 60x40 Bérelt 75 4 000 Ft 12 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 6 MFt 3 MFt 1 MFt

Állami támogatás 58,5 MFt 52,5 MFt 35,3 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 10,1 MFt 9,7 MFt 9,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 59 MFt 64,9 MFt 85,8 MFt

Egyéb támogatás 0,2 MFt 0,2 MFt 0,2 MFt

Összesen 133,8 MFt 130,3 MFt 132 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 56 MFt 56 MFt 56 MFt

Működési költségek (rezsi) 34,8 MFt 31,2 MFt 32 MFt

Anyagköltség 13,8 MFt 13,5 MFt 14 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 25,6 MFt 26,6 MFt 27 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,6 MFt 3 MFt 3 MFt

Összesen 133,8 MFt 130,3 MFt 132 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)

299 999 791 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A SZEOL SC Kft. 2011 március 2-i bejegyzéssel jött létre a Tisza Volán SC és a SZVSE 50-50%-os tulajdonlásával, előbbi jogutódjaként. A vállalkozás tovább vitte az alapító egyesület up.
bajnoki indulási jogosultságait (sőt korábban a Szeged2011 és a Mórahalom NB III-as csapatának is biztosított up-t.) ’14 májusában a SZVSE tulajdoni hányada megvásárlásra került, ezzel
egyidőben a TVSC részaránya 10%-ra csökkent, mely ’15 nyarán került megvételre. A tranzakciók eredményeként a SZEOL SC felnőtt csapata a TVSC jogutódjaként folytatta szereplését az
NB III-as bajnokságban, ill. jutott fel a ’16-17-es NB II-es bajnokságba, majd ismét az NB III-ban folytatta, 2019. nyarától nincs felnőtt korosztályunk. Az up. tekintetében jelenleg 1-1 csapattal
indulunk a III. osztályú U17-19-es bajnokságban, és a II. osztályú U14-U15 küzdelmeiben. Indulunk a megyei U14 és U19-ben is. Csapatunk van az U19-es leány bajnokságban. Valamennyi
korosztályunk és azon belül csapatunk mellett önálló, végzettséggel (többnyire ’’A’’ vagy ’’B’’ licenc rendelkező edző dolgozik, ezen kívül egyéni képző- és kapusedzőt, technikai vezetőt és
masszőrt alkalmazunk. Korcsoportjaink - csapataink igen magas számát tekintve - jelenleg igen szűkös lehetőségek közepette, három helyszínen edzenek ill. játsszák meccseiket. Az
önkormányzati kezelésben álló Tisza-parti Stadionban egy füves és egy műfüves, a Kisstadionban egy füves és két műfüves kispálya áll rendelkezésre, előbbi alig, csak kifejezetten jó időjárási
körülmények között használható. Befejeződött a Kisstadionban a 60x40-es műfüves pálya építésünk. A téli felkészülési időszakban zárt, fedett létesítményt - részben annak hiánya, részben
anyagi lehetőségeink szűkössége miatt - csak nagyon korlátozott, a legszükségesebb mértékben veszünk igénybe. A TAO-támogatás feltételrendszerének köszönhetően sportolóink és
edzőink egyéni képzési körülményein, ellátottságán jelentősen tudtunk javítani. Edzés- és mérkőzés felszereléseink tekintetében körültekintően eljárva elindítottunk egy programot, mellyel
három év alatt takarékos, de teljesnek mondható felszerelés és eszköz állomány biztosítható sportolóinknak és szakembereknek. A korosztályos versenyeztetés minden tekintetben megoldott.
Utazást minden esetben, étkezést gyakran tudunk biztosítani, a pálya előkészítés, rendezés és játékvezetés költségeit teljesítjük. Játékosaink magas számban vesznek részt korosztályos
kiválasztókon, szakembereinket gyakran kérik fel ez irányú szöv-i feladatok ellátására. 

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

A SZEOL SC Kft. 13 utánpótlás korosztályának szabadtéri foglalkozásait és mérkőzéseit teljes mértékben két - a Szegedi Sport és Fürdők Kft. kezelésében lévő, városi tulajdonú - helyszínen,
a Felső Tisza-parti Stadionban és a Kisstadionban tartja. A Kisstadionban a 2020. június 30-i átadással építettünk egy 60x40-es műfüves pályát. A Felső Tisza-parti Stadion négy labdarúgó
pályájából azonban csak kettő maradt. Az egyik edzőpálya helyén megépült a ’’Tiszavirág Sportuszoda’’, a tényleges Stadion területen pedig épül a ’’PICK Aréna’’. (Így a továbbiakban a ’’Felső
Tisza-parti Stadion’’ megnevezés okafogyottá is vált, maradt az Etelka sor elnevezés). A megmaradt ’’Fű2’’ és a műfüves nagypálya rendkívül rossz állapotban van, utóbbi az egyik első
műfüves pályák (2004) egyike. Az uszodaépítés és a kézilabda csarnok idetelepítésének ötletének felmerülésekor (kb. 4 éve) ígéretet kaptunk, hogy a két futball pálya megmarad, sőt
amennyiben forrással rendelkezünk, az uszodaátadás pillanatában meg is kezdhetjük az újjáépítésüket. Az építkezések miatti áldatlan állapotok túlélése után teljes körültekintéssel erre
készültünk. Áthozattuk az uszodaépítés területéről a közműveket, hogy ott ne kelljen bontást eszközölni az újonnan kialakított járdák, utak területén, megoldott legyen az ellátásunk és az
öntözés. Mivel a terület 100%-os beépítettségi arányú, a Produktivitási Támogatás keretében bepályáztuk a konténer-öltözőket, mely szintén jóváhagyásra került. Még január utolsó napjaiban
is (előtte többször) bejárást tartottunk a Szegedi Sport és Fürdők Kft. vezető műszaki munkatársaival, az új uszoda újonnan kinevezett vezetőjével (akihez a futballpályák területe is tartozik), a
Szegedi Pólus Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, aki a városi beruházások lebonyolítója, hogy minden a legpontosabban és optimálisabban elő legyen készítve. Egyeztettünk az MLSZ megyei
igazgatójával és a szövetség vezető munkatársaival, hogy TAO pályázatunk beadása után a lehető leggyorsabban zöld utat kapjunk a kivitelezésre kialakult rendkívüli helyzetünkre való
tekintettel. Január végén beadtuk Szeged MJV felé tulajdonosi hozzájárulási kérelmünket. Február 10-én Hatósági Bizonyítványért készültünk folyamodni (miszerint a felújítás-átépítés nem
építési engedély köteles), amikor a polgármester kabinetjéből telefont kaptunk, hogy a területre a PICK Kézilabda ZRt. bejelentette vételi szándékát. A Polgármestei Hivatal kiadott egy
feltételes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot (folyt. a köv. pontban) 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

(mellékelve), mely szerint a pályák újjáépítésére a kézilabdások vételi szándékának visszavonása esetén ad engedélyt. A történtek után, a megyei igazgatóval karöltve, azonnal hozzáláttunk
alternatív megoldások keresésének, kapcsolatban az önkormányzattal, klubokkal,egyetemmel. Úgy gondoljuk, érthető, hogy két hét alatt nem tudunk megoldást produkálni, így - a megoldást
kereső Vági Márton Úr telefonhívása során is jelezve -, alternatív pályázatot adunk be. Március hónapban felgyorsított tárgyalások során kerestük a végső megoldást, mely során a Balaton u.-
Füge sor által határolt területen egy műfüves nagypálya, egy 60x40-es műfüves edzőpálya és kiegészítő létesítményei kialakíthatóak. A 2020-21-es idényre a SZEOL SC-ben teljes felmenő
utánpótlás rendszerrel rendelkezünk - U19-U6 (13 up.korosztály)+U18 + új U14 leány csapattal. Csapatainkat az új versenyrendszer követelményeihez igazodva az U19 - U17 - U16, U15 -
U14 korosztályokban a II. és III. és megyei osztályú bajnokságba fogjuk nevezni. Az alacsonyabb párosításban továbbra is - minden labdarúgónk versenyeztetését szem előtt tartva - indulunk
a bajnokságban. A fentiek szerint kötelezően indítandó utánpótlását túlteljesítve működünk tovább. ’’Alsó’’ utánpótlás korosztályainkkal - az új besorolás szerint alközpontként, de továbbra is a
régió meghatározó bázisaként - teljesítjük a Bozsik-program kritériumait. Eeddigi képzési sikereink (35 fő NBI-ben szereplő labdarúgó, 48 fő korosztályos válogatott - köztük öt fő felnőtt
válogatott), szakmai hagyományaink, szakembereink felkészültségére és Szeged iskolavárosi jellegére (óvodai, általános- és középiskolai kapcsolatok, egyetem) tekintettel. Szakembereinket a
továbbképzések igénybevételére és továbbtanulásra ambicionáljuk. Célunk, hogy minden népesebb korosztályunk mellett két edző dolgozzon, ezzel egyértelműen növelni szeretnénk
képzésünk minőségét, hatékonyságát és eredményességét, elsősorban abban a tekintetben, hogy több labdarúgót tudjunk magasabb szintre juttatni. Meg kívánjuk valósítani a színvonalas,
kiemelt foglalkoztatását azon sportolóknak, akik ambíciójuk, tehetségük és szorgalmuk alapján elhívatottak a sportág iránt. Sokat várunk a Kisstadionban épített 60x40-es műfüves pálya
birtokbavételétől, a Bozsik sportszercsomag képzési eszközeinek használatától. Felszereléseink, eszközeink tárát a TAO-program lehetőségeit takarékosan kihasználva kívánjuk bővíteni,
pótolni, kiegészíteni, cserélni, méltó, vonzó megjelenést biztosítani az utánpótlásnak. 

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 ’’Magánalapítvány a Csongrád megyei Labdarúgó Utánpótlásért’’ alapítvánnyal együttműködve adatbázist kívánunk létrehozni és fokozatosan fejleszteni, valamint a Szegedi
Tudományegyetem Testnevelési Intézetével további mérési-, orvosi-, laboratóriumi-, antropometriai-, prevenciós-szűrő-, terheléses diagnosztikai- és pszichológiai vizsgálatokat elvégezni. Az
idény során kiemelt figyelmet fordítunk korosztályaink téli edzéshelyszíneinek biztosítására mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben. Tovább kívánjuk foglalkoztatni a SZEOL SC-ben már
alkalmazott traumatológus szakorvost, masszőrt, mozgáskoordinációs - és kapusedzőt is. A felnőtt csapat jövőjét illetően határozott szándékunk, hogy újraindítsuk a korosztályt, sőt
visszakerüljünk az NB III-ba, ha nem is a legmagasabb, de a jelenleginél mindenképp méltóbbképpen képviselve Szeged városát a futball-térképen. Céljainkat továbbra is elsősorban -
hagyományainkat követve, úgy gondoljuk, ezzel követendő példát mutatva - saját nevelésű, ill. szegedi és környékbeli labdarúgókkal akarjuk elérni. Programunkkal továbbra is bástyája leszünk
a Bozsik-programnak, mind a tömegesítés, mind a tehetségek megtalálása és képzése, valamint a kiemelt körzet-központi teendők szervezése, elvégzése terén egyaránt. Képzési- és
versenyrendszerünk maximálisan alkalmazkodik a szövetségi elképzelésekhez, erőfeszítéseink a egyik régiós vezető pozíció betöltésére irányulnak. Kapcsolatot tartunk az óvodákkal,
általános- és középiskolákkal, valamint a Szegedi Tudományegyetemmel. Szakembereink eleget tesznek a licenc előírásoknak, részt vesznek a továbbképzéseken. Sportszervezetünk több
szakembere dolgozik a megyei- és a regionális kiválasztók rendszerében. Hosszú évek óta utánpótlás korú labdarúgóink magas arányt képviselve jutnak be a megye válogatottba. Továbbra is
együtt kívánunk működni a Magánalapítvány a Csongrád megyei Labdarúgó Utánpótlásért közhasznú szervezettel, az általuk már rendelkezésünkre bocsájtott eszközökkel elvégzett
méréseket szisztematikusan tovább szeretnénk folytatni és dokumentálásukat elvégezni. Az MLSZ törekvéseinek megfelelően új elemként aktívan részt veszünk a Bozsik Intézményi Program
klubunkkal kötendő együttműködésében. 

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

Az előző öt év a TAO-támogatás révén olyan lehetőségeket kínált, melyek korábban nem voltak elérhetőek számunkra. Elkezdtünk egy tervezett, szisztematikus építkezést - fejlesztést, melyet
tovább kívánunk vinni. Több szakembert alkalmazunk, élünk az EKHO-s adózás előnyeivel, csökkentjük a szülők terheit. Sportolóink egészségügyi vizsgálatait fedezzük, minőségi egyéni- és
csapatfelszereléseket biztosítottunk számukra. A bajnoki mérkőzések napján előreléptünk sportolóink táplálkozásának kiegészítésében. A szülők elégedettebbek, sportolóink motiváltabbak,
erősödött kötődésük sportszervezetünkhöz. A szövetség iránymutatásait alapul véve, tapasztalatainkat kiaknázva, az eddigi úton szeretnénk tovább haladni, egészséges, káros
szenvedélyektől mentes, nem mellesleg jó sportoló és jó tanuló fiatal embereket nevelni. Támogatási kérelmünket a korábbiakhoz hasonlóan alapos tervező munkával úgy állítottuk össze,
hogy az mértéktartó, végrehajtható, a sportág érdekeit tükröző legyen, megítélésünk szerint nem rejt különösebb kockázatot.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Pályaépítés műfüves nagypálya építés 2021-07-05 2021-09-30 2021-09-30 184 710 553
Ft

Pályaépítés (mű)füves edzőpálya építés 2022-03-01 2022-05-31 2022-05-31 84 717 032
Ft

Környezetrendezés közmű építés/felújítás/bővítés 2021-09-01 2021-09-30 2021-09-30 3 298 190 Ft

Öltöző beruházás öltöző építése 2021-09-01 2021-09-30 2021-09-30 13 970 000
Ft

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés 2021-09-01 2021-10-29 2021-10-29 10 304 018
Ft

296 999 793
Ft

2021/22 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

műfüves nagypálya építés Új A Szegedi Sport és Fürdők Kft. kezelésében álló Balaton u. Füge sor által határolt területen lévő füves pálya
rendkívül elavult, használhatatlan állapotban van. Az eredetileg az egykori Felső Tisza-parti Stadion műfüves
pályájának felújítása helyett, az önkormányzattal és az MLSZ megyei igazgatójával egyeztetve ezen a területen
építenénk új műfüves nagypályát.

(mű)füves edzőpálya építés Új A Szegedi Sport és Fürdők Kft. kezelésében álló Balaton u. Füge sor által határolt területen lévő füves pálya
rendkívül elavult, használhatatlan állapotban van. Az eredetileg az egykori Felső Tisza-parti Stadion ’’fű2’’
pályájának felújítása helyett, az önkormányzattal és az MLSZ megyei igazgatójával egyeztetve e terül mellett
építenénk új műfüves 60x40 m-es edzőpályát.

közmű építés/felújítás/bővítés Új A Balaton u. - Füge sor által határolt, új sportközpont területén a pályákhoz és a kiszolgáló létesítményekhez
igazodva a közműveket át kell helyezni, ill. bővítésük szükséges.

öltöző építése Új A fejlesztendő területen fix építmény elhelyezése nem lehetséges, ezért színvonalas, az igényeket maximálisan
kielégítendő, 5 konténerből álló szociális épületegyüttes kialakítását tervezzük.

járdaépítés/felújítás/bővítés Új A fejlesztendő területen a pályák körüli járdákon kívül közlekedő útvonalak, karbantartó útvonalak, kerítés
építése és területrendezés szükséges.

2021/22 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pályaépítés műfüves nagypálya építés Nagy mf.p 6727
Szeged
Balatoni u.
Füge sor

14492 Pályaméret 108x68 Bérelt

Pályaépítés (mű)füves edzőpálya
építés

Nagy f.p. 6727
Szeged
Balatoni u. 
Füge sor

14493 Nem
releváns

64x44 Bérelt

Környezetrendezés közmű
építés/felújítás/bővítés

Egyéb 6727
Szeged
Balatoni u.
Füge sor

14493 Nem
releváns

1 Bérelt

Öltöző beruházás öltöző építése Öltöző 6727
Szeged
Balatoni u.
Füge sor

14493 Nem
releváns

1 Bérelt

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés Egyéb 6727
Szeged
Balatoni u.
Füge sor

14493 Nem
releváns

370 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

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

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

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

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

Előf. 296 999 793 Ft 2 999 998 Ft 0 Ft 299 999 791 Ft 0 Ft 296 999 793 Ft 299 999 791 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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Szeged, 2021. 05. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Halkó Pál (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: Szeged, 2021. 05. 12.
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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 Halkó Pál, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SZEOL SC Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Kft. (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SZEOL SC Szegedi Egységes Oktatási Labdarúgó Kft.

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2

☐&nbsp30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3

☐ 30 %
☐&nbsp50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4

☐&nbsp50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

sportszervezet használatában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
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☐ igen 
☐ nem 

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

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

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

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

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

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

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

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

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

be/SFP-52005/2021/MLSZ

2021-05-12 10:35 24 / 32



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: Szeged, 2021. 05. 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

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

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

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

10Lásd a 3. pont szerint!

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

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

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

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

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

(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

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: Szeged, 2021. 05. 12.
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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 25 25 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 19 19 0%

Edzőtáborok száma db 8 8 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 3 200%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 2 100%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -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 8 12 50%

U18 fő 11 12 9%

U17 fő 12 14 17%

U16 fő 14 16 14%

U15 fő 16 16 0%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -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 296 999 793 Ft 2 999 998 Ft 0 Ft 299 999 791 Ft 0 Ft 296 999 793
Ft

299 999 791 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

296 999 793 Ft 2 999 998 Ft 0 Ft 299 999 791 Ft 0 Ft 296 999 793
Ft

299 999 791 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 296 999 793 Ft 2 999 998 Ft 0 Ft 299 999 791 Ft 0 Ft 296 999 793
Ft

299 999 791 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 (50 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)

szeolscalairasicimpeldany_1614182640.pdf (Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2021-02-24 17:04:00) 3a8bf45bf2d7f455aef375fbe9f211c6f867a72336c31dce8afb90eff49f98b1

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

finanszirozasiterv_1620654868.pdf (Kér. kieg. szerk., 183 Kb, 2021-05-10 15:54:28) c7699572d848b513f56b5622b05c2e0b480cbb47196ffc87478b10e8297a2af6

nyilatkozatfinanszirozasrol_1614335789.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2021-02-26 11:36:29) a1c69e274a46ea96fb2ea41164ba56529d6c6e375be0cd407e4959ba3cade387

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositaseskihasznaltsag_1620654884.pdf (Kér. kieg. szerk., 252 Kb, 2021-05-10 15:54:44) 7aeb9ca25e425ac41012e7dcf1a88f2fc69523ad826a5670874203bca290c2c9

nyilatkozathasznositaseskihasznaltsagrol_1614335811.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2021-02-26 11:36:51) dcea5ca293fbf804dfe08d5b2c4fc3a39400f31a163d1425dff05f99e3b434e7

Egyéb dokumentumok

szeolscpalyaepites_1614339693.pdf (Szerkesztés alatt, 465 Kb, 2021-02-26 12:41:33) b7c309afd44b101fdd15ecbc0595b4102a85e16a7c6a86080fb805d44bdd85ba

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozatpalyaepitesek_1620655053.pdf (Kér. kieg. szerk., 714 Kb, 2021-05-10 15:57:33) a1b30622893795d159343f7ed65fc8d93e9e89e373459fadc83f8af4df367444

emminyilatkozat_1614341644.pdf (Szerkesztés alatt, 704 Kb, 2021-02-26 13:14:04) d7e423c504abb1acb1abcfe2e8244141cdc11dec9cc733de82c5e99e4de27357

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

szeolsckft.cegkivonat2021.02.10._1614182608.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-24 17:03:28) f8bb4d1a07c33a79955704b7cff46ee6e682614f572dfac0aa3f8363759b312c

cegkivonat2021.04.21_1620645534.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2021-05-10 13:18:54) bde883ff0d77026f5aec8a653bc63384e57984d1d0bd04e93921536f27dc60b2

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

terkepmasolatbalatoniutca_1620579359.pdf (Kér. kieg. szerk., 427 Kb, 2021-05-09 18:55:59) 635f4db55923cbb41d1e47ecfb9e7249916e8648dc238a6ec20fb75ed0b36bc7

nyilatkozathelyszinrajzrol_1614335880.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2021-02-26 11:38:00) 88fb74162f8e7d50f43c172744724e10065e84f47c789f63bb626a6e66d49cda

(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_1620655342.pdf (Kér. kieg. szerk., 61 Kb, 2021-05-10 16:02:22) 4e156a4031bf69922bbb158c9fd05cc0a9fe343719887bdb248104c1546be6a9

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614341155.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2021-02-26 13:05:55) 28aec96aa54df908823bb4a62a89a69575eeccb7a355989a501d72f7261eaffd

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

koztart_opten_kerelem_001_52005_20210222_1614002793.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2021-02-22 15:06:33)
3ab3a801524d3f8ea19cfee06d04346810f6ba50a853396e88c49f3aaa10d712

koztart_opten_kerelem_002_52005_20210509_1620577767.pdf (Kér. kieg. szerk., 59 Kb, 2021-05-09 18:29:27)
a16121c303bf7cdf828f0db530fd5af8283d3c953fe7fd503e7ae58bbab6598d

koztart_opten_kerelem_002_52005_20210509_1620577767.pdf (Kér. kieg. szerk., 59 Kb, 2021-05-09 18:29:27)
a16121c303bf7cdf828f0db530fd5af8283d3c953fe7fd503e7ae58bbab6598d

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

nyilatkozatarajanlatesmuszakileirasrol_1614340560.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2021-02-26 12:56:00) bf2415083f7444544cdf4b9fbc045da6425da72e671d78c8a138606ca5c82fe0

szeolscarajanlatmindketpalyara_1620645685.pdf (Kér. kieg. szerk., 369 Kb, 2021-05-10 13:21:25) 1d2be1466de96bf3cb483ab984786659e039671989c16af4b7cd5e331af7e701

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozatnemepitesiengedelykotelessegrol_1614340774.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2021-02-26 12:59:34)
dc8537b25445e4075975cbb40474d50da7b014321cc4bd79f459453d53322ce4

hatosagitajekoztatas_1620580322.pdf (Kér. kieg. szerk., 49 Kb, 2021-05-09 19:12:02) 65f674e9b748623cd178b16c484f63e4dd1d2f457e96e22ff20b0f97c9036518

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

nyilatkozathatosagibizonyitvanyrol_1614340758.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2021-02-26 12:59:18) 8108c6a271e904653e8d0437ca64d993c87cbde3a6e1a169e1c2f06a428e1883

hatosagitajekoztatas_1620579789.pdf (Kér. kieg. szerk., 49 Kb, 2021-05-09 19:03:09) dfe4d64dbbb2210bfd7f7e65ad8db353e7a8cad34d339985585e70340ee47fda

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

tulajdonosihozzajarulasbalatoniutca_1620580014.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2021-05-09 19:06:54) 403041f728e087aaffa3cc22f38994d6aeaee0cd5543d450f1c312432110291e

egyuttm.megall.sportesf.2021-01-01-2023-12-31_1614331645.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-26 10:27:25)
064ffe65aaf49871e1de5af41487b4d1901eae5bb2e74967d89a8f335c7ef696

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

tulajdonilapbalatonutca_1_1620579541.pdf (Kér. kieg. szerk., 1013 Kb, 2021-05-09 18:59:01) 25b42392a5699ff7e3dfbdd66c1553fde5ff34a5e379a99a60ba34d115473ac2

tulajdonilapbalatonutca_2_1620579554.pdf (Kér. kieg. szerk., 630 Kb, 2021-05-09 18:59:14) 78b232e9402e7263d0f577edd46b43e148203a1bb4e935a1438b5a22678bfebd

nyilatkozathelyrajziszamrol_1614335765.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2021-02-26 11:36:05) 776d29ce91e9e1008df2f8944d01d32d1b7722984f1f84b42279256582586c36

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

muszaki-leiras-72x111-meteres-elofuves-futballpalyahoz-2019-21_1614329036.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2021-02-26 09:43:56)
59b908fd0a708c7f6ba3aca9cb36c91bc365bb022b20cf85b23df0868facf004

koltsegvetesmufuvesnagypalya_1614343838.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2021-02-26 13:50:38) 602073cf9fa2be640da3a5cb53ea7a51bd6ca97985250a630e4898b467c036dd

mufuvesnagypalyaanyagmennyisegeiesdijtetelei_1620646035.xlsx (Kér. kieg. szerk., 14 Kb, 2021-05-10 13:27:15)
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370ee2d926521ee1ea2de4a098c886bf7e7bc98045f34f9f7d5de30bac19334d

mufuves60x40-espalyaanyagmennyisegeiesdijtetelei_1620646047.xlsx (Kér. kieg. szerk., 13 Kb, 2021-05-10 13:27:27)
7cd65255c32a0235a5a79e032326436bbee451b4bd54dd7d2d6237f83a32f74a

palyaepitesekkoltsegvetese_1620723859.pdf (Kér. kieg. szerk., 157 Kb, 2021-05-11 11:04:19) a630b6dd714112d7f24c47565b93fb3acc086ce65d0c23ad47c77d53a31c2384

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

60x40-espalyaanyagmennyisegekesdijtetelek_1620655013.pdf (Kér. kieg. szerk., 328 Kb, 2021-05-10 15:56:53)
2d20e3715ed9bd5a567bedcd6b8f1978dd21f65915e87f10ea0500df55469fe6

nagypalyaanyagmennyisegekesdijtetelek_1620655035.pdf (Kér. kieg. szerk., 366 Kb, 2021-05-10 15:57:15) faef69c84da6d3344a2860c1bbe39fabcb25ac4a7d36c8b9b434170463b9807c

72x111-elofuves-alaprajz_1614328791.pdf (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2021-02-26 09:39:51) 6830fc1eae95519cb81cb43b55bac0292157a5aba5218ad301a3d5275694cecc

72x111-elofuves-alaprajz-opciokkal_1614328804.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2021-02-26 09:40:04) ab9bee2d396abf89e13f5ee7fbb00f8d8802afeb8f161615713c06f2d1976e8b

72x111-elofuves-metszet_1614328811.pdf (Szerkesztés alatt, 278 Kb, 2021-02-26 09:40:11) e4604bcda7d785bfbe8c8d24da5cbcb579680c52cd4cd42f27f28beec9472cbd

72x111-elofuves-nezet_1614328821.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2021-02-26 09:40:21) a72360e04c8e2f7f6b1e4d126d766d8e028d803aa2db9f7cddf20bd58910168c

72x111-elofuves-oszlopok_1614328832.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2021-02-26 09:40:32) b57273885ca717844588ee8bc8151979acf6dee457097cf354bee69660a42722

72x111-elofuves-reszletek_1614328839.pdf (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2021-02-26 09:40:39) d8a925999a23f70e4efdcac2ffb5ab996feff91ea5673bbaf3a46d787b97d742

72x111-elofuves-vizelvezetes_1614328847.pdf (Szerkesztés alatt, 600 Kb, 2021-02-26 09:40:47) b7e65b3716fb33ce311bccfede69c52f3f8b5ed41d7678f8ecd0deb3b61a8d09

72x111-elofuves-vonalazas_1614328855.pdf (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2021-02-26 09:40:55) 033aeeb12fad15ce31610a0b47901e83a0071597c2969643972b5e7dc940d9d9

epitendo-palyak-arainak-es-opcionalis-teteleinek-ismertetese_xvi_1614328869.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2021-02-26 09:41:09)
cdffeb388f69dc8c0f781591c72647d60a5f2dbf7515977cbeee8a701ced0f3c

mufuvesnagypalyakialakitasa_1614343883.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2021-02-26 13:51:23) ba67d211f748b63408b3edf785cb412e0bf4ab9c3b45850918e353ac0ed88eef

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

nyilatkozattamogatoiszandeknyilatkozatrol_1614339732.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2021-02-26 12:42:12) a8e9452c54a0ef46ec7e0da5c391bbb8dfa942520bf05fe6a60074902f4eedfe

szandeknyilatkozatkozeppontmediakft.alairva_1620723367.pdf (Kér. kieg. szerk., 270 Kb, 2021-05-11 10:56:07)
e4a984ae76651b3822a7164aac963e90b9f6c5df47e753ca0b58afdcf4755e32

szandeknyilatkozatantareskft.alairva_1620723380.pdf (Kér. kieg. szerk., 251 Kb, 2021-05-11 10:56:20) 04fcdb475e05cb661aa84288d9252ac3465aa8c2a157e1cda1961b2b80b27264

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

tulajdonosihozzajarulasbalatoniutca_1620579414.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2021-05-09 18:56:54) 403041f728e087aaffa3cc22f38994d6aeaee0cd5543d450f1c312432110291e

tulajdonosihozzajarulasetelkasoripalyak_1614329098.pdf (Szerkesztés alatt, 437 Kb, 2021-02-26 09:44:58) ea6b6456a7122ee61588e499c9c9b739ca89804034e9b55029978dd3e961423b
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