
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CSTSE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2646

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18468957-1-06

Bankszámlaszám  57200048-10029187-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Támogatók

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6640  Város  Csongrád

Közterület neve  Batthyány  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  6640  Város  Csongrád

Közterület neve  Batthyány  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 375 10 02  Fax  

Honlap  https://cstse.gportal.gu  E-mail cím  pluto1@citromail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Kiss István

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 375 10 02  E-mail cím  pluto1@citromail.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kiss István +36 70 375 10 02 pluto1@citromail.hu

Taryné Péter Ágnes +36 70 635 22 10 peteragnes64@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

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

Megj.

Öltözö Öltöző 6640
Csongrád
Sport u.
2

4932/3 25X10 Egyéb 160 0 Ft 12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,3 MFt 1,4 MFt 1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 14 MFt 25 MFt 80 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 19,3 MFt 30,4 MFt 85,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

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

Működési költségek (rezsi) 3,5 MFt 3,8 MFt 4 MFt

Anyagköltség 5 MFt 5 MFt 5,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 19,2 MFt 20,8 MFt 21 MFt

Összesen 34,9 MFt 37,6 MFt 38,5 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)

9 035 472 Ft 180 709 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

34 259 709 Ft 685 194 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 997 009 Ft 199 940 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület a térség legnagyobb utánpótlás nevelő civil szervezete. A legkisebb korosztálytól, a felnőtt korosztályig foglalkozunk- neveléssel, képzéssel. A
Szövetség által kiírt bajnokság minden korosztályában indítunk csapatokat, de a Bozsik programban is hatékonyan veszünk részt, minden korosztályban. A feltételek nagyon jók, hiszen Dél-
Alfőld egyik legszebb, és legjobb minőséggel rendelkező pályáin tudnak fejlődni a gyermekek. A kiszolgálólétesítmények (öltözők, stb.)is megfelelőek, mindenben ki tudják elégíteni a sportolók
igényeit. Van egy 20X40 műfüves kis pálya, ami szintén nagy segítség az utánpótlás-nevelés területén, de ígéret van egy nagy műfüves pálya megépítésére is. Az gazdálkodásunk stabil, nincs
köztartozásunk, a sportkörnél dolgozó edzők, kiszolgáló személyzet mindig időben részesül fizetésben. A CSTSE felnőtt labdarúgócsapata jelenleg megyei I.O.szerepel, de két megyei III.o.ban
játszó alakulatunk is műkődik. 

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

A TAO program keretében idén pályázni szeretnénk öltöző felújításra és bővítésre, rendkívül nagy szüksége lenne egyesületünknek erre a beruházásra, mivel jelenleg labdarúgóink nem
tudnak megfelelő körülmények között átöltözni illetve a mérkőzésekre felkészülni. A Városi Stadion területén lévő öltöző épület rossz műszaki állapotba került, a kor igényeit messze nem elégíti
ki és műszaki paraméterei sem teljesítik a jelenlegi előírásokat. A kibővített létesítményben elegendő öltözési és tisztálkodási lehetőség és kellő számú helyiség biztosítja az utánpótlás
korosztályainak igényét. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2017.07.01-2018.06.30-ig. 

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

Elsődleges célunk az utánpótlás bázisunk növelése, tömegesítés. Igyekszünk minél több fiatalt bevonni az egyesületünk működésébe. Ez amiatt is nehézkesebb egy kicsit, mivel Csongrád
megye északi részén helyezkedünk el, közel Szentes városához. Így a tőlünk délre lakók oda járnak, a másik megyében lévők pedig nem igazán fognak átjárni hozzánk. Így csak a közvetlen
környékbeliekre támaszkodhatunk. A megfelelő szakmai munkával és a feltételek színvonalának növelésével a létszámot és csapataink számát is tovább tudjuk növelni. A sportfejlesztési
program lehetséges társadalmi és gazdasági hatási nagy jelentőséggel bírnak. 

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

Településünk lakosságából minél több emberrel szeretnénk megkedveltetni a labdarúgást. A mozgás mellett a szabad levegőn tartózkodnak, így sokkal egészségesebbek lesznek. Felnőtt
korukban ritkábban fognak orvoshoz járni és igénybe venni a társadalombiztosítási szolgáltatásokat. Hozzászoknak a csapatban történő gondolkodáshoz és így jobban közösségi emberekké
válnak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db 1 10 845 927 Ft 10 845 927 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 1 22 000 Ft 22 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 99 000 Ft 99 000 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 119 900 Ft 119 900 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 149 900 Ft 149 900 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 54 18 519 Ft 1 000 026 Ft

12 636 753 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal A Csongrádi Tiszapart SE két labdarúgó pályájának karbantartási munkáinak elvégzéséhez szükséges a mai kornak megfelelő gép beszerzése. A
műfüves kis, és nagy pályának karbantartására is alkalmas eszköz nagyban hozzásegítene a hosszútávú tervszerű,és éves szinten többször előírt
műfüves pálya karbantartási munkálatainak elvégzéséhez.

kapu 7x2 méter Elhasználódott nagykapu háló beszerzése szükségessé vált

kapuháló 7x2 méter Elhasználódott 5X2 háló beszerzése szükségessé vált

mosógép Labdarúgó csapatain edzések és mérkőzések utáni felszerelésének mosásra szüksége beszerzés

szárítógép Labdarúgó csapatain edzések és mérkőzések utáni felszereléseinek mosás utáni szárításra

számítógép, laptop Az egyesületnél megnövekedett adminisztrációs munkák elvégzéséhez szükséges laptop beszerzése

nyomtató Az egyesületnél megnövekedett adminisztrációs munkák elvégzéséhez szükséges nyomtató beszerzése

öltöző pad Régi elavult, tönkrement öltöző padok cseréje szükségessé vált

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

8 764 408 Ft 90 355 Ft 180 709 Ft 9 035 472 Ft 3 872 345 Ft 12 817 462 Ft 12 907 817 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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)

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása 2018-04-01 2018-06-30 2018-07-01 25 000 000 Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2018-04-01 2018-06-30 2018-07-01 2 914 650 Ft

Öltöző
bővítése

öltöző bővítése 2018-04-01 2018-06-30 2018-07-01 20 000 000 Ft

47 914 650 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző felújítása Meglévő öltöző felújítása, jelenleg leromlott, lelakott állapotban van.

öntözőrendszer kiépítése Jelenlegi elavult pályaöntöző berendezés helyet, a mai kornak megfelelő automata öntöző berendezés létrehozása szükségessé vált

öltöző bővítése A megnövekedett utánpótlás létszám miatt öltöző bővítése szükséges.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása Öltöző 6640
Csongrád
Sport u.
2

4932/3 m2 240 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 6640
Csongrád
Sport u.
2

4932/3 Pályaméret 118x68 Egyéb

Öltöző bővítése öltöző bővítése Öltöző 6640
Csongrád
Sport u.
2

4932/3 m2 235 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 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

2017/18 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. 33 231 918 Ft 342 597 Ft 685 194 Ft 34 259 709 Ft 14 682 732 Ft 48 599 844 Ft 48 942 441 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Csongrád U9 18 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Csongrád U7 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 CSONGRÁD TSE U19 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 CSONGRÁD TSE U16 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 CSONGRÁD TSE U14 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Csongrád U13 18 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Csongrád U11 18 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U16 csongrád U16 II 16 Egyéb bajnokság Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-16634/2017/MLSZ

2017-09-04 11:58 10 / 27



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés sporttáska db 120 4 500 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 120 6 900 Ft 828 000 Ft

Sporteszköz labda db 100 5 500 Ft 550 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 10 5 500 Ft 55 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Széchenyi Isk.torna terem Egyéb 2 000 Ft 10 5 100 000 Ft

Sághy Mihály csarnok Sportcsarnok 5 700 Ft 30 3 513 000 Ft

Vízügyi Sportegy.terem Egyéb 5 000 Ft 20 4 400 000 Ft

Ifjúsági Ház-csarnok Sportcsarnok 2 500 Ft 40 4 400 000 Ft

Műfüves pálya Műfüves pálya 4 000 Ft 14 4 224 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Széchenyi Isk.torna terem U 7 csapatunk téli edzéseinek megtartására, 10X18 parkettás tornaterem

Sághy Mihály csarnok U 16 és U 19 csapatunk téli edzéseinek megtartására, 20X40 parkettás sportcsarnok

Vízügyi Sportegy.terem U14 és U 13 csapataink téli edzéseinek megtartására, 12X18 linóleomos tornaterem

Ifjúsági Ház-csarnok U 9 és U 11 csapataink téli edzéseinek megtartására, 12X24 parkettás kis csarnok

Műfüves pálya Téli időszakban csapataink felkészülését szeretnénk műfüves pályán megoldani

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1526-02022 EKHO 40 11 40 250 Ft 8 050 Ft 531 300 Ft

Edző 4180 EKHO 40 11 40 250 Ft 8 050 Ft 531 300 Ft

Edző TANC1317-00511 EKHO 40 11 40 250 Ft 8 050 Ft 531 300 Ft

Edző 1797 EKHO 40 11 40 250 Ft 8 050 Ft 531 300 Ft

Edző TANC1426-01178 EKHO 40 11 40 250 Ft 8 050 Ft 531 300 Ft

Edző TANC1317-00512 EKHO 40 11 40 250 Ft 8 050 Ft 531 300 Ft

Edző TANC1317-00512 EKHO 40 11 40 250 Ft 8 050 Ft 531 300 Ft

Egyéb HU-2204 EKHO 100 11 80 500 Ft 16 100 Ft 1 062 600 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

HU-2204 Sportegyesület nagy hangsúlyt kíván fektetni a kapus képzésre, minden utánpótlás csapatnál lévő kapus együtt, valamint külön, külön képzésen vehet
részt a kapuedző jóvoltából.
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1526-02022 MLSZ Grassroots C U19 10 18

4180 MLSZ D U16 10 18

TANC1317-00511 MLSZ Grassroots C U14 10 16

1797 UEFA B U13 10 16

TANC1426-01178 MLSZ Grassroots C U11 10 18

TANC1317-00512 MLSZ Grassroots C U9 10 18

TANC1317-00512 MLSZ Grassroots C U7 10 16

TANC1317-00511 MLSZ Grassroots C U16 10 16

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 973 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 941 990 Ft

Nevezési költségek 140 153 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 234 035 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 637 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 781 700 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 10 807 878 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

9 697 099 Ft 99 970 Ft 199 940 Ft 9 997 009 Ft 1 110 779 Ft 11 007 818 Ft 11 107 788 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

180 709 Ft 180 709 Ft 90 355 Ft 271 064 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 685 194 Ft 685 194 Ft 342 597 Ft 1 027 791 Ft

Utánpótlás-nevelés 199 940 Ft 199 940 Ft 99 970 Ft 299 910 Ft

Összesen 1 065 843 Ft  1 598 765 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

műszak ellenőri tevékenység könnyvizsgálat közreműködői feladatok ellátása (pályázatírás, módosítás, elszámolás)

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) műszak ellenőri tevékenység könnyvizsgálat közreműködői feladatok ellátása (pályázatírás, módosítás, elszámolás)

Utánpótlás-nevelés könnyvizsgálat közreműködői feladatok ellátása (pályázatírás, módosítás, elszámolás)
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Nyilatkozat 1

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: Csongrád, 2017. 09. 04.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kiss István (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 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 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,

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.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Csongrád, 2017. 09. 04.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Kiss István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület (kedvezményezett neve)

☐ 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 közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☑gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Csongrád, 2017. 09. 04.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Kelt: Csongrád, 2017. 09. 04.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 41 996 326 Ft 432 952 Ft 865 903 Ft 43 295 181 Ft 18 555 077 Ft 61 417 306 Ft 61 850 258 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 764 408 Ft 90 355 Ft 180 709 Ft 9 035 472 Ft 3 872 345 Ft 12 817 462 Ft 12 907 817 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

33 231 918 Ft 342 597 Ft 685 194 Ft 34 259 709 Ft 14 682 732 Ft 48 599 844 Ft 48 942 441 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 697 099 Ft 99 970 Ft 199 940 Ft 9 997 009 Ft 1 110 779 Ft 11 007 818 Ft 11 107 788 Ft

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

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 51 693 425 Ft 532 922 Ft 1 065 843 Ft 53 292 190 Ft 19 665 856 Ft 72 425 124 Ft 72 958 046 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (53 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)

alairasicmpl._1491470445.pdf (Szerkesztés alatt, 493 Kb, 2017-04-06 11:20:45) a2a75911f8690d904973b57a77cf99fd32a7b7fbaeddf1d21d808c6b6f05459e

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

finanszirozasitervoltozocsongrad_1493638669.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-05-01 13:37:49) 37354aa0a78557d0bf1159ddf8967c10b780dd4130da1bc446da1e433c50c4f5

csongradhpfinanszirozasitervoltozo2_1503035251.pdf (Hiánypótlás melléklet, 156 Kb, 2017-08-18 07:47:31) 37354aa0a78557d0bf1159ddf8967c10b780dd4130da1bc446da1e433c50c4f5

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznaltsagim._1492531768.pdf (Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2017-04-18 18:09:28) c16e88e694395ed0e9eb200b27902969ba4230646baf265d891569d713ff883f

csongraghpkihasznaltsagim2017_1503035327.pdf (Hiánypótlás melléklet, 275 Kb, 2017-08-18 07:48:47) c16e88e694395ed0e9eb200b27902969ba4230646baf265d891569d713ff883f

Egyéb dokumentumok

arajanlat_nyomtato_1492682790.pdf (Szerkesztés alatt, 393 Kb, 2017-04-20 12:06:30) 27d72cb8bc225ca245c18c396532b0dde3917a713f1f8dbdcdf7c3c7c8f58fe5

laptoparajanlat_1492682826.pdf (Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2017-04-20 12:07:06) d8599ed60bce0db8146041106bf226c1551241ca124d66c30e859498ca79a33f

oltozobutor-biroiasztal_1493221041.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2017-04-26 17:37:21) 83d7992cf3cab73fb8a3845397d573522876b12cbaa329d60adf047933d886c0

terembeletiszerzodesviugyise_1491645056.pdf (Szerkesztés alatt, 532 Kb, 2017-04-08 11:50:56) d6c435837f7ef450f01d3bb7da15bb7459904f3f57f202b9b92a6d3faf6c041b

arajanlatviugyise_1491645095.pdf (Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2017-04-08 11:51:35) b7a359606a1d9b41f0c04bcde83507e3ea2ddf385d4b2279ff7d12829f7f5d5b

megallapodassaghysportcsarnok_1491645114.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2017-04-08 11:51:54) 093a0d9b78c825d789c66710fbec5d876c1a80569994f9dbe4681cee61532ed6

arajanlatsaghysportcsarnok_1491645128.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2017-04-08 11:52:08) 97a8683fac0fd58cefcb84ffd0c30bef6ad7e6fb838f9dd65c27195a665f5df4

arajanlatih_1491645144.pdf (Szerkesztés alatt, 211 Kb, 2017-04-08 11:52:24) dcd7b53bdf2647057c095755d2402348ca403ebec1803a8aea806a7b9055d29f

arajanlatteremszechenyiisk._1491821458.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2017-04-10 12:50:58) 914e7a1ce61c135809a143ee758bfa099469fa2b229c469b6674658482d3455c

megallapodas1.teremszechenyiisk_1491821481.pdf (Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2017-04-10 12:51:21) d80572e0c26d381c5e3c84b00fc55744eb0b72bd4574acb863ba2f18d56c0548

megallapodas2.teremszechenyiisk_1491821494.pdf (Szerkesztés alatt, 564 Kb, 2017-04-10 12:51:34) 92980a057c245f56f8c77752cbdd375bdaf96fd8f41382989a52186074e5105a

megallapodas3.teremszechenyiisk_1491821505.pdf (Szerkesztés alatt, 544 Kb, 2017-04-10 12:51:45) 15520a0f971f6bb0fa69ac4f1f51614523cd52038d6decb00e57f337b6d7bd43

megallapodas4.teremszechenyiisk_1491821516.pdf (Szerkesztés alatt, 517 Kb, 2017-04-10 12:51:56) 31424414d905e2c8cbd272f94d5aaafad27308fa4c7e25d15039c2acf2ac385c

megallapodas5.teremszechenyiisk_1491821527.pdf (Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2017-04-10 12:52:07) 3a7912eaf45060ad37c3f1129fbd0b36e2ac272a327bb0edaa5293f39e6c4763

csongrad_ontozo_reszletes_koltsegv__1492583993.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-04-19 08:39:53) 377cb8118b9295880b9ec8c697ad324298642336a33ad36d8a298be816ddf819

arajanlatmosogepszaritogeptel_1492590766.pdf (Szerkesztés alatt, 281 Kb, 2017-04-19 10:32:46) d11c2dcfc46475afcbf11a97caa37cf4c0a00cbcba2f306b8374a17a0ba83c51

berletiszerzodesih_1492591307.pdf (Szerkesztés alatt, 316 Kb, 2017-04-19 10:41:47) 7e5d4acbcb51e772c204a894948c2f97100f436cd22ee8edc3ebf3bca41fbeba

arajanlattraktor_1492424881.pdf (Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2017-04-17 12:28:01) e63b0ada98060feee76f713134b6aab32b58afddebb67662c84f7c2d621b7d92

mufuvesberletiszerzodes_1492670191.pdf (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2017-04-20 08:36:31) cc6ca39a5e60cfb78534457e114c1e3fe3435b1d74dbdedcd74d60522ea01b00

sportfelszerelessporteszkozokara_1492597932.jpg (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2017-04-19 12:32:12) 01d353a572871ed6c74caf9c6ec4a70a82ea5f9dd7c1332b4a97d0b9faac707b

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_1492584222.pdf (Szerkesztés alatt, 472 Kb, 2017-04-19 08:43:42) e213421259b6106a200ff505b884aa14dddd593f1a056186aef15b8ef54a6ffc

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

birosagikivonat1._1491469349.pdf (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2017-04-06 11:02:29) 4ef79c5f567c596b51b3f2e6b4a332f91314640e3567f67bbb5324d06058f178

birosagikivonat2._1491469360.pdf (Szerkesztés alatt, 281 Kb, 2017-04-06 11:02:40) e1401818bdfeeaada5dd280edbeef56cc292904423b8c121761a092ffae89735

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasaiszolg.dij_1493114071.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2017-04-25 11:54:31) ec8c8f9f2f1d35c20384560ac739d12cfd0ad8918de7b2b886bcb93eeff74f3f

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

nav.igazolas_1491925719.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-11 17:48:39) 262777b6a2a5d8fc39cbd54b5b956a5c191b5a6ea0c57b04c63b828e71665ef5

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

oltozoepitesiengedelycsongrad_1493638715.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-01 13:38:35) ba84e837f4e176a5bfff45020b208f51896e263eefd2361b425e300f6c4760ec

csongradhpjelzalog2017_1502951784.pdf (Hiánypótlás melléklet, 375 Kb, 2017-08-17 08:36:24) b748413c13e7f92372de103680ba66cbf0d29f705b7782dd2e5d94fb3ca28fba

csongradhpall.tul.bakerul2017_1502951797.pdf (Hiánypótlás melléklet, 337 Kb, 2017-08-17 08:36:37) cdc2b4d21491d3fcb900d06e37254e7c20518e95406e8c235a087b58f4d60f08

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

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1493638993.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2017-05-01 13:43:13) 9056694c81ab3c91d31041f1788a1ad47844df249220d5e78c0842ffc3bea0d9

csongradhpep.eng.2017_1502951572.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2017-08-17 08:32:52) ba84e837f4e176a5bfff45020b208f51896e263eefd2361b425e300f6c4760ec

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

egyuttm.megallp.1._1492690023.pdf (Szerkesztés alatt, 547 Kb, 2017-04-20 14:07:03) 75469f6aaa3399916a7cf7b056015a26de34ca380d062f543ccfbd73ce6c35d3

oltozomegallp.2.a._1492690073.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2017-04-20 14:07:53) 9b9306f4fec54baa47e572249ab84edc5a9a16e56feb094e74b49b1b9f67e118

csongradhpoltozomegallp.22017_1503035047.pdf (Hiánypótlás melléklet, 181 Kb, 2017-08-18 07:44:07) 9b9306f4fec54baa47e572249ab84edc5a9a16e56feb094e74b49b1b9f67e118

csongradhpoltozomegallp.12017_1503035062.pdf (Hiánypótlás melléklet, 547 Kb, 2017-08-18 07:44:22) 75469f6aaa3399916a7cf7b056015a26de34ca380d062f543ccfbd73ce6c35d3

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

tulajdonilap_1493141533.pdf (Szerkesztés alatt, 160 Kb, 2017-04-25 19:32:13) 56c679255a21636946de3cb9d06887e24c135e37ba6579c68904fb9cff59a61e

helyrajziszamterkepmasolat_1493141604.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-25 19:33:24) 9d854092ebd870413cfb48ce009b16b2e92f66b6eb86aeaf326a1819e68261dc
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csongradhptulajdonilap2017_1503035175.pdf (Hiánypótlás melléklet, 160 Kb, 2017-08-18 07:46:15) 56c679255a21636946de3cb9d06887e24c135e37ba6579c68904fb9cff59a61e

csongradhphelyrajziszamterkepm.2017_1503035187.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2017-08-18 07:46:27)
9d854092ebd870413cfb48ce009b16b2e92f66b6eb86aeaf326a1819e68261dc

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

oltozobovitesarajanlatvill.szer._1493638807.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-05-01 13:40:07) f85e5670f07e02bca1003a3824022315c9c91c6467f92688f9ebfbaa7f7b5b88

oltozofelujitasarajanlatvill.szer_1493638821.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-05-01 13:40:21) 9e38d7dbc792c8019cd4157ea1a4eaf41a13f483bd7e64aa65d8fe9ac84d51d7

oltozoboviteskoltsegvetescsongra_1493638852.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-01 13:40:52) d20d05b31fc73015e31f5152a1d1cfbea89f155554f691dae15c14eedf39a2cd

oltozofelujitaskoltsegvetescsong_1493638892.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-01 13:41:32) ffa0a1fdf4c43a32ac9d63f241b111d17ab812e446a13ce4e9d40a319973eab6

oltozofelujitesesbovitesgepesze_1493638917.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-01 13:41:57) 36b5531610a31293ea40f2a16e1e8d570cd6979e9ad22a6c337069c4928fcb4a

csongradhpmegvalosulasiterv2017_1502952033.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2017-08-17 08:40:33) b1ef7b068491aba149b0485ed4516714a15387dc57f1987aef85d4ea852abdee

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

oltozomuszakileirascsongrad_1493638761.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-01 13:39:21) fb779125f0212d697975dbea0c70409982d06e560b0276122460a994d765805a

oltozotechn.leirascsongrad_1493638780.pdf (Szerkesztés alatt, 369 Kb, 2017-05-01 13:39:40) 8c97abd31349ab895af02fbe43a840763ce1cb0050f2b5894551029398322566

csongradhpoltozomuszakileiras2017_1503035453.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-08-18 07:50:53) fb779125f0212d697975dbea0c70409982d06e560b0276122460a994d765805a

csongradhpoltozotechn.leiras2017_1503035468.pdf (Hiánypótlás melléklet, 369 Kb, 2017-08-18 07:51:08) 8c97abd31349ab895af02fbe43a840763ce1cb0050f2b5894551029398322566
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Iktatószám: ki/JH01-16634/2017/MLSZ Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület
Ügyiratszám: be/SFP-16634/2017/MLSZ Csongrád
Ügyintéző: Korencsi László Batthyány utca 4
E-mail: korencsi.laszlo@mlsz.hu 6640
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott
jogkörömben eljárva, a(z) Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület kérelmező (székhelye: 6640 Csongrád Batthyány utca 4. , adószáma: 18468957-1-06, képviselője: Kiss
István) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Sport törvény 51. § (2) bekezdésének m) pontja,
valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan)

8 764 408 Ft 180 709 Ft 90 355 Ft 9 035 472 Ft 3 872 345 Ft 12 817 462 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott
ingatlan)

33 231 918 Ft 685 194 Ft 342 597 Ft 34 259 709 Ft 14 682 732 Ft 48 599 844 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

9 697 099 Ft 199 940 Ft 99 970 Ft 9 997 009 Ft 1 110 779 Ft 11 007 818 Ft

Összesen: 51 693 425 Ft 1 065 843 Ft 532 922 Ft 53 292 190 Ft 19 665 856 Ft 72 425 124 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek:
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Megnevezés Kategória Jóváhagyott
támogatási összeg

Megvalósítás módja

fűnyírótraktor tartozékkal Pályakarbantartó gép 7 755 004 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

kapu 7x2 méter Sporteszköz 143 003 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

kapuháló 7x2 méter Sporteszköz 15 730 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

mosógép Berendezési eszköz 70 787 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

szárítógép Berendezési eszköz 85 730 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

számítógép, laptop Informatikai beruházás 143 003 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

nyomtató Informatikai beruházás 107 181 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

öltöző pad Berendezési eszköz 715 034 Ft
Előfinanszírozott (nem
ingatlan)

öltöző felújítása Öltöző felújítása 17 875 383 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

öntözőrendszer kiépítése Pálya-infrastr. bőv. 2 084 019 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

öltöző bővítése Öltöző bővítése 14 300 306 Ft Előfinanszírozott (ingatlan)

Összesen: 43 295 180 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100.
§-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338.
§ (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3)
bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt
illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség
megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a
tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a
jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2017.05.02. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás
2017.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát– a 2017/18-os támogatási időszak tekintetében – az MLSZ
Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá.

A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ
stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező
részben feltüntetett összegben elfogadásra.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

A(z) labda megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) televízió megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) asztal bírói öltözőbe megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;
A(z) öltöző pad megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 715 034 Ft-ban került jóváhagyásra;
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ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának
előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 974 151 Ft támogatási összeggel 9 035 472 Ft összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

A(z) öltöző felújítása megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 17 875 383 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) öltöző bővítése megnevezésű projektelem az MLSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 14 300 306 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának
előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 26 326 640 Ft támogatási összeggel 34 259 709 Ft összegre csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására
vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-
ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési
koncepciójával és értékelési elveivel.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a)
pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal
összhangban teljesített. Az MLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a
jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ
honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie.

Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2017.09.04.

 
dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:
1. Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület
2. Irattár
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