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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Mezei-Vill. FC. Berettyóújfalu Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

MVFC

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Visszaigénylés

Utánpótlás

Visszaigénylés

Képzés

Visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

2863

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Országos

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18568583-2-09

Bankszámlaszám

10201006-50251108-00000000

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
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:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4100

Város

Berettyóújfalu

Közterület neve

Puskin

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely
címével
Irányítószám

4100

Város

Berettyóújfalu

Közterület neve

Puskin

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 54 500 004

Fax

+36 54 500 382

Honlap

www.mvfc.hu

E-mail cím

mezei-vill@mezei-vill.hu

E-mail cím

mezei-vill@mezei-vill.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Mezei József

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 958 74 16
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Karácson Andrásné

E-mail cím

+36 54 500 004

mezei-vill@mezei-vill.hu

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

2017-08-16 15:53

Ingatlan
típusa
Nagy mf.p

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894

Helyrajzi
szám
5894

Méret

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
90

Bérleti díj
Ft/óra
12 000 Ft

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

17,335 MFt

26 MFt

12 MFt

Egyéb támogatás

6 MFt

7 MFt

7,5 MFt

Összesen

23,335 MFt

33 MFt

19,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

4,464 MFt

5 MFt

4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

3 MFt

3 MFt

Anyagköltség

0 MFt

5 MFt

4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4,42 MFt

5 MFt

4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

14,951 MFt

15 MFt

4,5 MFt

Összesen

23,835 MFt

33 MFt

19,5 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)

666 394 Ft

13 328 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

683 554 648 Ft

13 671 093 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

1 389 989 786 Ft

27 799 796 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

23 580 000 Ft

471 000 Ft

Általános képzés

558 376 Ft

11 168 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
Mezei-Vill FC a 2012-13-as bajnoki évben önálló utánpótlás-nevelő egyesületként az MVFC Kft. NB-I-es Futsal felnőtt csapatának adta a kötelezően előírt U19, U17, U15-ös utánpótlás
csapatokat, valamint önállóan indult a megyei szervezésben lebonyolított U13-as és U11-es bajnokságban. Az egyesületünk a 2012- 2013-as bajnoki évben az edzéseket, valamint a
mérkőzéseket a Pálfi István Rendezvénycsarnokban tartotta, melyet szerződés alapján bérelt. A bajnoki, valamint a felkészülési mérkőzésekre történő utazásra autóbuszt béreltünk. A
csapataink a 2012-2013-as bajnoki évre megfelelő mennyiségű sportfelszereléssel és sporteszközzel rendelkezett, bár némelyik eszköz és felszerelés selejtezésre szorul. A csapatok részére
szakképzett edzők tartották a foglalkozásokat, melynek meg is lett az eredménye, mivel az utánpótlás bajnokság területi csoportjaiban mindhárom csapatunk esélyes az országos döntőbe
jutásra. A 2013-2014-es bajnoki évben sportszervezetünk a fenti csapatokon kívül,indítani fog egy NBII-es férfi felnőtt futsal csapatot, valamint egy női felnőtt futsall NBI-es csapatot. Az MLSZ
Bozsik Egyesületi Program keretében részt kívánunk venni a Bozsik Egyesületi Programban A Magyar Labdarúgó Szövetség Sportágfejlesztési koncepciójával összhangban sportszervezetünk
bővíteni kívánja a csapatainak számát a női U17 és U15-ös csapattal, mellyel részt kívánunk venni az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által szervezett női U17 és U15-ös
bajnokságban. A 2014/2015-ös szezonban szeretnénk a futsal edzőinket a Bozsik programnak megfelelően képezni erre reméljük ebben az évben lesz lehetőségünk. Csapataink jól
szerepelnek a bajnokságban az U20-as csapatunk még az országos bajnokság első helyéért is versenyben van. Reményeink szerint tovább tudjuk bővíteni a játékosállományt és rengeteg
gyerekkel megszerettetjük a Futsalt és a labdarúgást.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A teljes projekt megvalósulásával Berettyóújfalun egy olyan komplex sportcentrum létesül, ami Közép-Európa egyik legjobb infrastruktúrájával fog rendelkezni. alkalmassá válik a nemzetközi,
válogatott és klubcsapatok edzőtáboroztatására, labdarúgás és futsal sportágakban. Alkalmas lesz továbbra is UEFA Futsal rendezvények lebonyolítására. Nagy hatással van a térség
sportfejlődésére. A beruházást 12-15 hónap alatt tervezzük befejezni. Befolyásolja a források érkezésének üteme, valamint az utófinanszírozás elszámolásának hatékonysága.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
1.A csapatok felkészülésének és versenyeztetésének megszervezése, részükre a szakszerű foglalkoztatás biztosítása. Határidő: folyamatos. 2. A csapatok részére csapatfelszerelés és egyéni
sportfelszerelés vásárlása. Határidő: 2014. január 31. 3. A szakszerű edzés vezetéséhez sporteszközök megvásárlása. Határidő: 2014. január 31. 4. A felkészülésre és versenyeztetésre
történő utaztatás biztosítása. Határidő: folyamatos. 5. A szurkolók és a játékosok tájékoztatása a sportszervezet honlapján. Határidő: folyamatos. 6. A sportszervezet törvényes működésének
biztosítása. Határidő: folyamatos

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik az MLSZ szakmai programjához, mely szerint a Mezei-Vill FC sportfejlesztési programjának célja: 1. A Berettyóújfalu és vonzáskörzetében
biztosítani a női és férfi labdarúgás, valamint a futsal népszerűsítését, úgy a játékosok, nézők, lakosság körében. 2. Sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, minél több gyermek
bevonása a Bozsik Egyesületi programba és a lányok bevonása az MLSZ programjaiba, szoros együttműködés a város területén működő oktatási intézményekkel. 3. A környező településeken
működő sportszervezetekkel való együttműködés kialakítása. 4. A sportolók zavaratlan felkészüléséhez biztosítani az infrastrukturális feltételeket, valamint sportfelszereléseket és eszközöket.
5. A csapatokkal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása a magasabb végzettség megszerzése érdekében. 6. Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, valamint az elért
eredmények kommunikálását a sportszervezet honlapján. A fenti célok megvalósulását az előző évi sportfejelsztési program alapozza meg, mivel a 2012-13-as bajnoki évben elkezdtük a
leányok bevonását sportszervezetünkbe. Ebben az évben sikerül a Megyei Igazgatóság által szervezett U17 és U15-ös bajnokságban részt venni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez optimális idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek,
mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt
mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre
nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a konfliktuskezelés vagy a problémamegoldó-képesség terén) és a vészesen mozgásszegény
életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg
betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos
korban meg kell szeretnie a rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. A kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és
odafigyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelésre lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a kritikus
serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. A serdülőkori testsúlyproblémák kezelésében együtt jelentkezik a sport preventív és terápiás hatása, mivel egyrészt formálódik a fiatalok teste,
kedvezően változik az izomzat és a zsírszövet aránya, másrészt, megint csak a teljesítmény, a sikerélmény segítségével, könnyebben megbarátkoznak testükkel, jobban elfogadják azt.
Kétségtelen,hogy a depresszió társadalmi méretű terjedését csak hasonló volumenű, a populáció egészére kiterjedő tevékenység, a rendszeres testedzés állíthatja meg A sport minden
életkorban érték, de különösen nélkülözhetetlen az egészséges ifjúság nevelésében, mivel serkenti a növekedést, az érést, formálja a személyiséget és befolyásolja az egész életmódot
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-08-16 15:53

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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)

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

2

106 000 Ft

212 000 Ft

Informatikai beruházás

honlap fejlesztés

csom

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Berendezési eszköz

szárítógép

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft
932 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kapu 3x2 méter

Edzéseken és mérkőzéseken használják csapataink

honlap fejlesztés

A szurkolóink minél jobb kiszolgálását szolgálja

számítógép, laptop

Mérkőzés jegyzőkönyv és a honlap frissítésére szolgál

nyomtató

Jegyzőkönyvek és egyéb egyesületi anyagokat nyomtatunk vele

mosógép

A felszerelések tisztítására szolgál

szárítógép

A felszerelések tisztítására szolgál

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
646 402 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
6 664 Ft

Közreműködői díj
13 328 Ft

Teljes támogatás (Ft)
666 394 Ft

Önrész (Ft)
285 598 Ft

Elszámolandó összeg
945 328 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
951 992 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

2017-08-16 15:53

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)

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-01

1 944 000
000 Ft

Sportcsarnok

sportcsarnok felújítása

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-01

86 000 000 Ft

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-01

74 000 000 Ft

Pályafelújítás

műfüves nagypálya felújítása

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-01

130 000 000
Ft

Pálya
világítás

pályavilágítás felújítása nagy
műfű

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-01

51 000 000 Ft

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-01

485 000 000
Ft

Tervezési díj

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

2017-07-01

2018-06-30

2018-07-01

130 000 000
Ft
2 900 000
000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

egyéb épület építése

Morotva Sport Kollégium létesítése. A Kollégium biztosítja a labdarúgó utánpótlás nevelés keretében a gyermekek bentlakásos ellátását, edzőtáborok,
bajnokságok, képzések, sport szakmai konferenciák és rendezvények lebonyolítását, több napos események megvalósításának lehetőségét. Hazai és
nemzetközi futsal és labdarúgó edzőtáborok rendezésének helyszíne. Regionális, kelet-Magyarország és Erdély körzetének egyik legszínvonalasabb
sportközpontjává válik a Kollégium megépülésével.

sportcsarnok felújítása

A Morotva Liget egyik kulcsfontosságú létesítménye a Rendezvénycsarnok, melynek megépítése 2011. júniusában zárult, a műszaki és ünnepélyes
átadókra sor került. Azóta eltelt időszakban új feladatokat kapott és ennek megfelelően szükségessé vált a felújítása, korszerűsítése. A 2017-2018-s
időszakban szeretnénk megvalósítani: A. Sportcsarnok hangosítás korszerűsítés B. Sportcsarnok pálya felújítás C. Sportcsarnok mobil lelátó telepítés
Ennek hatására több nézőt tudunk fogadni, és nemzetközi utánpótlás tornákat, valamint egyéb sporteseményeknek tudunk helyt adni.

öltöző felújítása

A 2007-ben létesített műfüves pálya melletti öltözők állapota a 10 éves használat eredményeként leromlott, és felszereltsége korszerűtlen. Hasonlóan
elhasználódottak a Pálfi István Sport és Rendezvénycsarnokban található öltözők, zuhanyzók és szociális helyiségek, melyek állagmegóvása,
korszerűsítése szintén elengedhetetlen. Felújítandó helyiségek alapterülete 236+323 négyzetméter, melyekben a jelenleg hiányzó öltöző szekrények
beépítése is megvalósul.

műfüves nagypálya felújítása

A 2007-ben létesített műfüves pálya a 10 éves használat során nagyon elhasználódott, állapota már nem megfelelő a csapataink számára ezért a
talaj és fű cseréjére valamint a pályafűtésének biztosítására is nagy szükség van. A téli időszakban ezt a pályát használják a MLSZ megyei
rendezvényein és a barátságos mérkőzéseken is, azonban sok mérkőzés nem került lejátszásra a pálya fűtés hiánya miatt. A pálya fűtését
környezetbarát technológiával, geotermikus kúton keresztül szeretnénk megvalósítani.

pályavilágítás felújítása nagy műfű

A pálya és a sportcsarnok jelenlegi megvilágítása nem megfelelő, mivel sem a fényerő, sem a terítettség nem elegendő az esti időszakban játszódó
mérkőzésnél elvárható látási viszonyokhoz. Így jelentősen romlik a játék minősége, a nézők élményérzete. A meglévő lámpaoszlopok cseréje mellett
új LED technológiájú és lényegesen nagyobb darabszámú lámpatest felhelyezése szükséges az MLSZ vonatkozó előírásainak (fényerő)
figyelembevétele mellett. A világítást szintén, környezetbarát technológiával,napelemes rendszer kiépítésével szeretnénk megoldani.

egyéb épület építése

Geotermikus kút rekreációs medence létesítése. A Morotva Labdarúgó Utánpótlás Központ üzemeltetéséhez egy 330 méter mély használati víz kút
és egy 1400 méter mély fúrt termál kút létesítése tervezett az épületek és létesítmények fűtése és melegvíz ellátására. A fejlesztés keretében kiépül a
víz létesítményekhez való eljuttatását szolgáló vezetékrendszer és gépház. A rekreációs medence szolgálja a létesítményben lévő, itt edzőtáborozó
sportolók regenerálódását, esetleges sérülésből való félépülését. A fejlesztésre vonatkozó jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll.

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

A tervezett beruházás teljes tervdokumentációjának elkészítése. - Engedélyezési - Kivitelezési - Műszaki - Közmű - Építészeti

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5884

5884

m2

7458

Bérelt

Sportcsarnok

sportcsarnok felújítása

Csarnokfelújítás

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894/a

5894/a

Nézőszám

1900

Bérelt

2017-08-16 15:53
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2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása

Öltöző

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894

5894/c,d

m2

559

Bérelt

Pályafelújítás

műfüves nagypálya felújítása

Nagy mf.p

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894

5894

Pályaméret

72x110

Bérelt

Pálya világítás

pályavilágítás felújítása nagy műfű

Nagy mf.p

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894

5894

Lux

300

Bérelt

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
0632/2

0632/2

m2

150

Bérelt

Tervezési díj

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

Egyéb

4100
Berettyóújfalu
HRSZ
5894

5894

Nem
releváns

Megj.

Bérelt

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.

663 048 008 Ft

6 835 546 Ft

13 671 093 Ft

683 554 648 Ft

292 951 992 Ft

969 671 093 Ft

976 506 639 Ft

Utóf.

1 348 290 092 Ft

13 899 898 Ft

27 799 796 Ft

1 389 989 786 Ft

595 709 908 Ft

1 971 799 796 Ft

1 985 699 694 Ft

2017-08-16 15:53
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

MVFC U9

8

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

MVFC U7

8

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

MVFC U11

11

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U13

Csapat neve
MVFC U13

Létszám
11

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Bozsik Egyesületi Program

Státusz
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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-08-16 15:53
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve

Létszám

MVFC BERETTYÓÚJFALU U17

11

Csapat szintje 16/17
Női UP torna

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Női UP bajnokság

Státusz
Inaktív

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
MVFC

Létszám
16

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Női UP torna

Státusz
Aktív

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-08-16 15:53
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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

U20

MVFC BERETTYÓÚJFALU U20

12

Futsal UP bajnokság

Futsal UP bajnokság

Inaktív

U17

MVFC BERETTYÓÚJFALU U17

12

Futsal UP bajnokság

Futsal UP bajnokság

Inaktív

U15

MVFC BERETTYÓÚJFALU U15

12

Futsal UP torna

Futsal UP bajnokság

Inaktív

U13

MVFC BERETTYÓÚJFALU U13

12

Futsal UP torna

Futsal UP bajnokság

Inaktív

U11

MVFC BERETTYÓÚJFALU U11

12

Futsal UP torna U11 v. alatta

Futsal UP bajnokság

Inaktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U20

MVFC

11

Futsal UP bajnokság

Aktív

U17

MVFC

11

Futsal UP bajnokság

Aktív

U15

MVFC

11

Futsal UP bajnokság

Aktív

U13

MVFC

11

Futsal UP bajnokság

Aktív

U11

MVFC

11

Futsal UP bajnokság

Aktív

U9

MVFC

11

Futsal UP bajnokság

Aktív

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

303173

Szabó Tibor

U17 Futsal Válogatott

2017-04-17

25%

355039

Moga Edvin

U17 Futsal Válogatott

2017-04-17

25%

454991

Daróczi Dávid

U17 Futsal Válogatott

2017-04-17

25%

296093

Sándor Máté

MVFC Sportszervező KFT

2016-08-29

15%

2017-08-16 15:53
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve

Létszám

MVFC BERETTYÓÚJFALU U17

12

Csapat szintje 16/17
Női futsal UP torna

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Női futsal UP bajnokság

Státusz
Inaktív

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
MVFC

Létszám
11

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Női futsal UP bajnokság

Státusz
Aktív

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

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-08-16 15:53
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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

U20

MVFC U20

10

Strandfoci

Aktív

U17

MVFC U17

10

Strandfoci

Aktív

U15

MVFC U15

10

Strandfoci

Aktív

U13

MVFC U13

10

Strandfoci

Aktív

U11

MVFC U11

10

Strandfoci

Aktív

2017-08-16 15:53
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Férfi
MVFC U9 (N)

U9

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

MVFC U7 (N)

U7

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

MVFC U11 (N)

U11

11 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

MVFC U13 (V)

U13

11 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

2 000 000 Ft

Férfi futsal
MVFC BERETTYÓÚJFALU U20 (N)

U20

12 fő

Inaktív

Futsal UP bajnokság

MVFC BERETTYÓÚJFALU U17 (N)

U17

12 fő

Inaktív

Futsal UP bajnokság

MVFC BERETTYÓÚJFALU U15 (N)

U15

12 fő

Inaktív

Futsal UP torna

MVFC BERETTYÓÚJFALU U13 (N)

U13

12 fő

Inaktív

Futsal UP torna

MVFC BERETTYÓÚJFALU U11 (N)

U11

12 fő

Inaktív

Futsal UP torna U11 v. alatta

MVFC (V)

U20

11 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

MVFC (V)

U17

11 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

MVFC (V)

U15

11 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

MVFC (V)

U13

11 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

MVFC (V)

U11

11 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

MVFC (V)

U9

11 fő

Futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Szabó Tibor (V)

303173

2017-04-17

U17 futsal válogatott

+ 25%

Moga Edvin (V)

355039

2017-04-17

U17 futsal válogatott

+ 25%

Daróczi Dávid (V)

454991

2017-04-17

U17 futsal válogatott

+ 25%

Sándor Máté (V)

296093

2016-08-29

Mvfc sportszervező kft

+ 15%

Támogatás összesen

12 000 000 Ft

Bónusz összesen

9 600 000 Ft (+ 80%)

Teljes elvi támogatás

21 600 000 Ft

Női
MVFC BERETTYÓÚJFALU U17 (N)

U17

11 fő

MVFC (V)

U19

16 fő

Inaktív

Női UP torna
Női UP torna

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

500 000 Ft

Női futsal
MVFC BERETTYÓÚJFALU U17 (N)

U17

12 fő

MVFC (V)

U19

11 fő

Inaktív

Női futsal UP torna
Női futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

2 000 000 Ft

Strandlabda
MVFC U20 (V)

U20

10 fő

Strandfoci

200 000 Ft

MVFC U17 (V)

U17

10 fő

Strandfoci

200 000 Ft

MVFC U15 (V)

U15

10 fő

Strandfoci

200 000 Ft

MVFC U13 (V)

U13

10 fő

Strandfoci

200 000 Ft

MVFC U11 (V)

U11

10 fő

Strandfoci

200 000 Ft

Teljes elvi támogatás

1 000 000 Ft

Férfi

2 000 000 Ft

Férfi futsal

21 600 000 Ft

Női

500 000 Ft

Női futsal

2 000 000 Ft

Strandlabda

1 000 000 Ft

16/17-ös csapatok korrekció

-3 520 000 Ft

2017-08-16 15:53
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Elvi támogatás
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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

cipő teremhez

db

80

12 000 Ft

960 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

70

8 000 Ft

560 000 Ft

Sportfelszerelés

mérközésgarnitúra

szett

50

16 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

db

60

11 000 Ft

660 000 Ft

Sportfelszerelés

hátizsák

db

50

8 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

szett

50

13 000 Ft

650 000 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

4

106 000 Ft

424 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

teqball

db

1

750 000 Ft

750 000 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

Pálfi Istán Rendezvénycsarnok

Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

6 000 Ft

75

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

10

4 500 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Pálfi Istán Rendezvénycsarnok

Itt edzenek és játszanak csapataink

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

16

EKHO

160

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Edző

143

EKHO

160

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Edző

futsal edző

EKHO

160

12

160 000 Ft

32 000 Ft

2 304 000 Ft

Edző

futsal edző

EKHO

160

12

160 000 Ft

32 000 Ft

2 304 000 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

16

Futsal edző

U20

8

12

16

Futsal edző

U17

8

12

futsal edző

Futsal edző

U13

8

12

futsal edző

Futsal edző

U11

8

12

143

Futsal edző

U15

8

12

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2017-08-16 15:53

Összesen (Ft)
5 604 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 081 200 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 808 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

25 493 200 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
22 873 200 Ft

2017-08-16 15:53

Ell. szerv. fiz. díj
235 800 Ft

Közreműködői díj
471 000 Ft

Teljes támogatás (Ft)
23 580 000 Ft

Önrész (Ft)
2 620 000 Ft

Elszámolandó összeg
25 964 200 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
26 200 000 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)

UEFA "B" tanfolyam

2

500 000 Ft

Sportmenedzser alap

1

250 000 Ft

MLSZ Futsal (edző)

2

200 000 Ft

UEFA "B" továbbképzés

2

150 000 Ft
1 100 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
541 624 Ft

2017-08-16 15:53

Ell. szerv. fiz. díj
5 584 Ft

Közreműködői díj
11 168 Ft

Teljes támogatás (Ft)
558 376 Ft

Önrész (Ft)
558 376 Ft

Elszámolandó összeg
1 111 168 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 116 752 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
0 Ft

2017-08-16 15:53

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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)

13 328 Ft

13 328 Ft

6 664 Ft

19 992 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

13 671 093 Ft

13 671 093 Ft

6 835 546 Ft

20 506 639 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

27 799 796 Ft

27 799 796 Ft

13 899 898 Ft

41 699 694 Ft

Utánpótlás-nevelés

471 000 Ft

471 611 Ft

235 800 Ft

706 800 Ft

Általános képzés

11 168 Ft

11 168 Ft

5 584 Ft

16 752 Ft

Összesen

41 966 385 Ft

62 949 877 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok
támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok
támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
történő közreműködés.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok
támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok
támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
történő közreműködés.

Általános képzé
s

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok
támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében
történő közreműködés.

2017-08-16 15:53
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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: Berettyóújfalu, 2017. 08. 16.

2017-08-16 15:53
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Nyilatkozat 2
Alulírott Mezei József (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 ingatlannyilvántartásba 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: Berettyóújfalu, 2017. 08. 16.
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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 Mezei József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Mezei-Vill. FC. Berettyóújfalu Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Mezei-Vill. FC. Berettyóújfalu 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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

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 látványcsapatsport 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: Berettyóújfalu, 2017. 08. 16.

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

1 Hivatásos 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.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi 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
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 17:22:56
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 17:23:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 21:00:04
Feltöltés / Megtekintés

(117 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 15:45:52
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:31:25

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 15:50:23
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 17:06:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 17:06:21
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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)

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 21:13:29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:32:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:32:43
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 15:46:15
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 08:37:29
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 15:48:38
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 15:49:42
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Kelt: Berettyóújfalu, 2017. 08. 16.
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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

Közreműködői
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

2 011 984 502 Ft

20 742 108 Ft

41 484 217 Ft

2 074 210 828 Ft

888 947 498 Ft

2 942 416 217
Ft

2 963 158 325 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

646 402 Ft

6 664 Ft

13 328 Ft

666 394 Ft

285 598 Ft

945 328 Ft

951 992 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

663 048 008 Ft

6 835 546 Ft

13 671 093 Ft

683 554 648 Ft

292 951 992 Ft

969 671 093
Ft

976 506 639 Ft

- ebből utófinanszírozott

1 348 290 092 Ft

13 899 898 Ft

27 799 796 Ft

1 389 989 786 Ft

595 709 908 Ft

1 971 799 796
Ft

1 985 699 694 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

22 873 200 Ft

235 800 Ft

471 000 Ft

23 580 000 Ft

2 620 000 Ft

25 964 200 Ft

26 200 000 Ft

Képzés

541 624 Ft

5 584 Ft

11 168 Ft

558 376 Ft

558 376 Ft

1 111 168 Ft

1 116 752 Ft

- ebből általános képzés

541 624 Ft

5 584 Ft

11 168 Ft

558 376 Ft

558 376 Ft

1 111 168 Ft

1 116 752 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

2 035 399 326 Ft

20 983 492 Ft

41 966 385 Ft

2 098 349 204 Ft

892 125 874 Ft

2 969 491 585
Ft

2 990 475 077 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
117 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (55 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)
alairasicimpeldany_1493047382.pdf (Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2017-04-24 17:23:02) 5b5dc34b10936885f402fa0324ab43ea8b3d1b8031f3bfb0dd60e3f1d56b09ea
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
tevekenysegesfinanszirozasutemez_1502891175.pdf (Hiánypótlás melléklet, 277 Kb, 2017-08-16 15:46:15) f696ec449c0f111945543bf55d217ddfece446959b7d3b6b1dd97ef4f0f12473
beruhazasfinanszirozasiterve_1493710317.pdf (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2017-05-02 09:31:57) c8e90a30683385793e98a1ca4f74270c1aed021a9a284c322b11b483de512312
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kihasznaltsag_1493707049.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2017-05-02 08:37:29) 4c83fb18efb83f8714ef436c03bb64e466546ace0ca14b5d65deb04d61105927
Egyéb dokumentumok
mezei-villfcarajanlatsporteszko_1502891423.pdf (Hiánypótlás melléklet, 136 Kb, 2017-08-16 15:50:23) 8221f6d2a3b3fba36b771b393a6f2899edfcc4c24467b690ae9b986321723f86
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozattao_1493710285.pdf (Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2017-05-02 09:31:25) 56b2e5ce9c5be22bcc1f868218f14d6cab7cbf996c75e89551a010a44fbed285
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
fckivonat_1493047376.pdf (Szerkesztés alatt, 445 Kb, 2017-04-24 17:22:56) cc5e52a0fad5c006ab5575f5821db7a90d0dd83c9ee11939fd7744eb3eeac6af
(117 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mlszig.szolg.dijutalas_1493277172.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2017-04-27 09:12:52) 2a48492cd35b1dc3ed026095efce2d891cf0e6e48a7b0db896a9b65f5f525357
mlszigazgatasiszolgaltatasidij1_1502891145.pdf (Hiánypótlás melléklet, 190 Kb, 2017-08-16 15:45:45) 81d854159ba81da057eae29c95a97ea9cad5e98198b8a9b0d5e01f8d8ab31711
mlszigazgatasiszolgaltatasidij2_1502891152.pdf (Hiánypótlás melléklet, 183 Kb, 2017-08-16 15:45:52) e1cc0183f1d1017da9781ede4c23a9731b6a1fa0d45aeb3358d82e0531afe6b7
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
hatosagiigazolasmezeivillfc_1493047387.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2017-04-24 17:23:07) 22f89bf8670b856afd8a47fab9ad451f9c74a752b915b081a22044cfacc2351b
koztartozasmentesigazolasfc_1493047391.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2017-04-24 17:23:11) f78b501c173a1afe6c403c7fa7a3c0bb1386e641c8fd89866e6c8768ea4d4685
1_mezei-vill_fc_berettyoujfalu_egye_1493233204.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-26 21:00:04) 76769494f9551ebd300a74454b2b878f314719ee0b35958b16df58ae9a81cb0a
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
20170428155042873_1493564358.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2017-04-30 16:59:18) 42c955c26be9cb1d1739db52bcaf079fc573827dd9fe9119bf4caedcbf2d0505
20170428155052253_1493564358.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2017-04-30 16:59:18) 6d0508687d237c2e51d9fe8e061591581712108a1a01d44d34dd6e6192c00af7
20170428155103361_1493564358.pdf (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2017-04-30 16:59:18) 750320b2f8d64995d9aaaad9f6f8f08e16298eb540071275640d134b11de071d
20170428155109909_1493564358.pdf (Szerkesztés alatt, 170 Kb, 2017-04-30 16:59:18) 6875fc30450e3c142641896d3f909f79e23eac7b918baab8e1768a27b0e166d5
nyilatkozategyebeng_1493710363.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 09:32:43) 5c1cc9d84d87de83e1c30b9e7fc858eefb1c7dcdc62770ef0fe6d69456252c7c
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
nyilatkozat-tulajdonos_eng_kot_1493564812.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-30 17:06:52) d3d3ba5aa76e55cffdb5c97e5dc1db765173d6c051309317c2a19132d385248f
nyilatkozatep_eng_1493710367.pdf (Szerkesztés alatt, 343 Kb, 2017-05-02 09:32:47) 77a7fbd624f72d77144c55d2788b65b7f645fc3e13f027045a7f1bdcf5ed2439
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
kiss_imre_nyilatkozat_1493564780.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2017-04-30 17:06:20) 39e88fafe90cdc16f44c904c57368f3c1297af3182d4117d296d5ec664f9c07b
mezei_janos_nyilatkozat_1493564780.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2017-04-30 17:06:20) c1cfe9dcf33b7f1f225b7faa3012aec5a4c44e1df0705ad4e2db3d2e7c230100
mezei_jozsef_nyilatkozat_5884_hrsz_1493564781.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-30 17:06:21) 1a204788e4e15f3dc6485a7e2714f5e6f784379a52bdac2aba5e12eceaace650
mezei_jozsef_nyilatkozat_5894_a_hrs_1493564781.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-30 17:06:21) de4706efba17740c9aea444c80c364f522fbf84b142b85ff470bcc1b19dd083d
mezei_jozsef_nyilatkozat_5894_hrsz_1493564781.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-30 17:06:21) 3c7f361a948d0ddcd0ed614ec3dad6a1b2f3a7f6143130c1f499b782fa4ad164
mezei_jozsef_nyilatkozat_1493564781.pdf (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2017-04-30 17:06:21) 338f3af74a70fd85329133544862ebc4ee642c01fff427cffc7654f629f908df
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
mezei_1493233987.pdf (Szerkesztés alatt, 300 Kb, 2017-04-26 21:13:07) 30211d077b2b6957fe3512256ea529d2c2ef2e353669a221f4368ec325a78c14
5894hrsz._1493233993.pdf (Szerkesztés alatt, 937 Kb, 2017-04-26 21:13:13) a51427d36a977338762854ee7541d285c3879b98e9db635043da0a053846057a
5894c1_tullap_1493233999.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2017-04-26 21:13:19) be70013f2847aae21ed6d5b8768ccc3c02652dba66e6a95b3a27c4f03a51a8cf
5894d1_tullap_1493233999.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2017-04-26 21:13:19) 6d4956f8f4f0300cfccb6dc9a61aad3ded61b76438d5a1019961e2e1afb50e7e
5894a1_tullap_1493234004.pdf (Szerkesztés alatt, 465 Kb, 2017-04-26 21:13:24) ad766e6d96b2fb26a2ed5044e4eec4d27736138a7bff8f4626d87944be73bb30
58841_tullap_1493234009.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2017-04-26 21:13:29) 6a421e99997118ba1a243e6e5487e271c513dc1f5189ba772063db5771cccbf2
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre
kiss_imre_nyilatkozat_1493564790.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2017-04-30 17:06:30) 39e88fafe90cdc16f44c904c57368f3c1297af3182d4117d296d5ec664f9c07b
mezei_janos_nyilatkozat_1493564791.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2017-04-30 17:06:31) c1cfe9dcf33b7f1f225b7faa3012aec5a4c44e1df0705ad4e2db3d2e7c230100
mezei_jozsef_nyilatkozat_5884_hrsz_1493564791.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-30 17:06:31) 1a204788e4e15f3dc6485a7e2714f5e6f784379a52bdac2aba5e12eceaace650
mezei_jozsef_nyilatkozat_5894_a_hrs_1493564791.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-30 17:06:31) de4706efba17740c9aea444c80c364f522fbf84b142b85ff470bcc1b19dd083d
mezei_jozsef_nyilatkozat_5894_hrsz_1493564791.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-30 17:06:31) 3c7f361a948d0ddcd0ed614ec3dad6a1b2f3a7f6143130c1f499b782fa4ad164
mezei_jozsef_nyilatkozat_1493564791.pdf (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2017-04-30 17:06:31) 338f3af74a70fd85329133544862ebc4ee642c01fff427cffc7654f629f908df
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatmezei-villfcberettyoujf_1502891282.pdf (Hiánypótlás melléklet, 212 Kb, 2017-08-16 15:48:02) 0bdbace87bbb182042a96d7c8da8d8e1f821a544e6063f76ee2ae22c4ef142db
mezei-villfcpalyavilagitas_1502891294.pdf (Hiánypótlás melléklet, 559 Kb, 2017-08-16 15:48:14) c88b210f2b3d84a3c7261b9f5d7dd24a48be01adc6b2173319606e9e666c5aaf
sportcsarnokvilagitaskorszerusite_1502891301.pdf (Hiánypótlás melléklet, 174 Kb, 2017-08-16 15:48:21) cffd72db34fcd03fcf412c28c848a54cb287451c5f50ee7da3ee30693bbe086d
teteleskoltsegvetes_1502891318.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-08-16 15:48:38) 1862f298d3e63b7366070256f4f7edb262d7d86140afff9ac708ae34ad865700
beruhazaskoltsegterve_1493710320.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 09:32:00) 1401afbdbb0af9e3f7ef3860860497b3050bc28a9c9efd4713188f9b1eaa6c69
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileiras-kulterinagymeretum_1502891343.pdf (Hiánypótlás melléklet, 264 Kb, 2017-08-16 15:49:03) 955a505a15169b2c9f9d1ebc7a842a5a2d9f95ef247078539b81bd514ea74bce
muszakileiras-mufuvespalya_1502891351.pdf (Hiánypótlás melléklet, 174 Kb, 2017-08-16 15:49:11) 7ef8959d42dff11edecba22b74dec0a04850e4149d7cb20f4555f0d53d6138d8
muszakileiras-sportesrendezvenyc_1502891360.pdf (Hiánypótlás melléklet, 223 Kb, 2017-08-16 15:49:20) c92e8c57b3ac94bf5a3f0b1020c9177dddf7815c485f23ed3ae955bed70b33c7
muszakileiras-sportcsarnok_1502891369.pdf (Hiánypótlás melléklet, 223 Kb, 2017-08-16 15:49:29) 67639a0c541674910a3c30c19a3534cce0e8801e96c21bee9749d7fd35dd9131
sportcsarnokvilagitaskorszerusite_1502891382.pdf (Hiánypótlás melléklet, 174 Kb, 2017-08-16 15:49:42) cffd72db34fcd03fcf412c28c848a54cb287451c5f50ee7da3ee30693bbe086d
hevizkutterve_1493565304.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-04-30 17:15:04) fe91b20c7251614a9cd78790149a0a6f4ce95bbf8332e3f37a55046485eee970
hidegesmelegvizeskutterv_1493565317.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-04-30 17:15:17) b531fb986fcd52c76376c2c3ad548ae0b472154fa6437371e035f896f51157b7
ivovizkutterv_1493565364.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 17:16:04) 344acc63d4c80d399932d6ce74a00805df1f26e3c7b81110bb41679ab1dc18e9
modositottvizjogiletesi_1493565393.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2017-04-30 17:16:33) 11415dadb7a589f741d67fe6cf6f1d502c659442c22349d7201789ddd80cf3bc
vizjogiletesitesiengede_1493565394.pdf (Szerkesztés alatt, 999 Kb, 2017-04-30 17:16:34) ee0525e854813b3e1249eba2b798f51bd0a3a4882a0d8a2a1b0ea09d577941f1
napelem_1493565400.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 17:16:40) 837f2c3a879108671a1fc0eefce8f6318127721212f3b45577eb05fd0b203b4f
napelem2_1493565400.pdf (Szerkesztés alatt, 479 Kb, 2017-04-30 17:16:40) 502d69c361f8953d06a03062b0b25d9f347a9945c33c390a41aee87d4feaa011
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