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A TAO látványcsapat támogatás  

sportfejlesztési programjához kötelezően benyújtandó mellékletek 

Működési támogatás esetén: 

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

2. 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) 

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

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

5. ÁFA Nyilatkozat 

6. EMMI nyilatkozat 

7. „2. számú nyilatkozat” 

8. Végzettséget igazoló okiratok – amely munkaköröknél releváns 

9. Személyi jellegű ráfordítások jogcímen az értékelési elvekben nem szereplő munkakörök 
esetén, munkaköri leírások. 

10. Benchmarkban nem szereplő nagy értékű sportfelszerelés, diagnosztikai eszköz stb. 
beszerzése esetén árajánlat. 

11. Diagnosztikai mérés részletes bemutatása, sportolói létszámra és korosztályra lebontott 
költségvetése. 

12. Utánpótlás-nevelés jogcímen, a sportfejlesztési programban nem részletezett aljogcímek 
részletes bemutatása, költségvetése. 

A szükséges dokumentumok elérhetőek a Szövetség honlapján, valamint az MRSZ 
TAO EKR felületen keresztül. A szakmai program mellékleteit a kérelem benyújtója a 

program tervezése során kell elkészítse és benyújtsa. 

Ingatlan beruházás esetén további benyújtandó dokumentumok: 

1. 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. A támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, 
hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak az 
állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez szükséges közokirat 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat kiállításának költségét az ellenőrzést végző 
szervezet részére megfizeti. 
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2. Együttműködési megállapodás arról, hogy a bérelt, vagy más jogcímen használt, nem a 
látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan, 
vagy önkormányzati ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérli, vagy más 
jogcímen használja. 

3. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap.  

4. Nyilatkozat pályázat kiírásáról: A jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi 
eszköz beruházás, felújítás esetén a sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg 
írásban nyilatkozik jóváhagyást végző szervezet felé arról, hogy a sportcélú 
ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes 
személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 

5. Önrész igazolás: A projekt megvalósításához szükséges önrész tervezett forrása, 
amennyiben részben vagy egészben külső forrásból (önkormányzati, külső céges stb.) 
biztosítja, az erre vonatkozó támogató nyilatkozatok, önkormányzati határozat. 

6. TAO támogatói szándéknyilatkozatok: A projekt megvalósításához TAO támogatást 
biztosító cég(ek) előzetes szándéknyilatkozatai a támogatásról és a várható támogatási 
összegről. 

7. Jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság 
igazolása arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építési 
engedély-köteles. 

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

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

10. A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése. 

11. A beruházás finanszírozási terve és forrása. 

12. A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai. 

13. Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága. 

14. Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 

15. A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni 
fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, 
forgalomképtelen törzsvagyon). 

 
 
Budapest, 2017. 07. 25.     MRSZ TAO Igazgatóság 

    

 

 

mailto:hunvolley@hunvolley.hu

