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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Ügyiratszám
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A kérelmező szervezet teljes neve

MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

MIZSE-Sport Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett,
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
MKOSZ versenyrendszerében indul-e?

Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

113

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

25551163-2-08

Bankszámlaszám

63200157-11094803-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9021

Város

Győr

Közterület neve

Domb

Közterület jellege

utca

Házszám

11

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9021

Város

Győr

Közterület neve

Domb

Közterület jellege

utca

Házszám

11

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 140 97 97

Honlap

www.szechenyikosarakademia.hu
E-mail cím

Fax

+36 96 365 667
mizsesport@gmail.com

A képviselő adatai
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A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Gálos László György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 140 97 97

E-mail cím

mizsesport@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Gálos László György

+36 30 140 97 97

E-mail cím
mizsesport@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Győr Városi Egyetemi Edzőcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
Széchenyi István Egyetem

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

2016-04-29

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2016-04-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

NA

Létesítmény üzemeltetője
Széchenyi István Egyetem

Átlagos heti használat (óra)
20

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2020

2021

2022

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,4 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5,2 MFt

4,986 MFt

140 522 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

6,6 MFt

4,986 MFt

140 522 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2020

2021

2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,31 MFt

1,48 MFt

1,49 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,45 MFt

0,48 MFt

0,51 MFt

Anyagköltség

0,25 MFt

0,38 MFt

0,43 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,22 MFt

1,59 MFt

1,67 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,37 MFt

1,056 MFt

140 517,9 MFt

Összesen

6,6 MFt

4,986 MFt

140 522 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2020

2021

2022

Utánpótlásra fordított összeg

6,61 MFt

4,986 MFt

5,774 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,45 MFt

0,48 MFt

0,51 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

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

129 381 426 Ft

2 587 629 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések
támogatása

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 118 557 Ft

122 371 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Széchenyi Kosárlabda Akadémia által alapított MIZSE-SPORT Kft. 2016-ban kezdte meg tevékenységét – azóta folyamatosan vállal szerepet a (kosárlabda)sport
népszerűsítésében és annak a társadalomban elfoglalt minél fontosabb szerepének erősítésében. Jelenleg saját kosárlabdacsarnokkal nem rendelkezik – bérelt, iskolai
tornatermekben történik a felkészítés, versenyeztetés, de folyamatban van a sportlétesítmény rekonstrukciója. Győr vonzáskörzetében probléma a kosárlabdázni vágyók
számára olyan sportlétesítményt találni, ahol modern és biztonságos körülmények között sportolhatnak. További akadály a sport népszerűségének növekedésével
kapcsolatban az, hogy az érdeklődők számára nem volt biztosított az a lehetőség, melynek eredményeként a különböző korosztályok összecsapásait követni tudták
volna. A jelen sportfejlesztési programban megfogalmazottak erre is megoldást kínálnak, így a kosárlabda mérkőzések és edzések igazi családi eseményekké válhatnak
a településen.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A helyi igényekből és szükségletekből kiindulva a Mizse-Sport Kft. az SZKA szakmai támogatásával és Győr Megyei Város Önkormányzatával sportszakmai
együttműködésbe kezdett, melyben szakmai partnerként több Iskola is részt vesz. Az együttműködés célja a (kosárlabda)sport népszerűsítése és annak a
társadalomban elfoglalt minél fontosabb szerepének, valamint Győr és térségének kosárlabdasportban betöltendő szerepének erősítése. Az előző szezonban kezdte
meg a sportszervezet egy csarnoképület felújítását, ahol modernkori kosárlabdacsarnokot valósít meg.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt a 2022/2023-as teljes időszakot lefedi - szakaszos, egymásra épülő teljesítéssel, illeszkedve a versenykiíráshoz és a felkészüléshez kapcsolódó
tevékenységekhez (pl. táborok, kupák, stb.) Sportfejlesztési program tervezett megvalósulási időszaka: 2022. július 01 - 2023. június 30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A MIZSE-Sport Kft. – köszönhetően az SZKA szakmai támogatásának – fennállása óta folyamatos fejlődést mutat, az együttműködés a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségével folyamatos. A 2016/2017-es szezon óta résztvevője a TAO támogatás segítségével megvalósuló sportfejlesztési programoknak – ennek az eredményes
munkának is köszönhető a szakmai- és infrastrukturális fejlődés, melynek eredményeként megkezdődhetett az ún. csarnoképítés program. Az utánpótlás bázis
növelésének legjobb eszköze a színvonalas sportlétesítmény biztosítása, ahova örömmel járnak sportolni a fiatalok. Sportfejlesztési programunk fő eleme egy új, modern
létesítmény felszerelése – hisszük, hogy az új csarnokkal fiatal, leendő sportolók tömegeit lehet elérni és sportolásukhoz kedvet csinálni. A 2022/23-es tervek A jelen
szezon feladata annak az infrastrukturális fejlesztés befejezése. A MIZSE-Sport Kft. humánerőforrásának bővítése a megnőtt feladatok ismeretében folyamatos
feladatként jelenik meg. Az infrastrukturális fejlesztés összhangban áll a klub sportszakmai és képzési koncepciójával, továbbá az MKOSZ-el együttműködésben
realizálódik.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sport alapvetően többféle szerepet tölt be életünkben. Legkézenfekvőbb jellemzője, hogy fontos szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében. Nevelő
hatása abban mutatkozik meg, hogy játékos formában, komolyabb tét és veszteség nélkül segít a résztvevőknek különböző megoldási stratégiák kialakításában és
kipróbálásában, miközben lehetőséget nyújt az önmegvalósításra. A személyiségfejlődéshez az is nagyban hozzájárul, hogy a sportnak köszönhetően az egyénnek
alkalma nyílik arra, hogy jobban felmérje és megismerje képessége határait, miközben segítséget kap szabadidejének tartalmas és kulturált eltöltéséhez. Az integrált
megközelítésű sportfejlesztési program megvalósításával várhatóan növekedni fog a települési és kistérségi versenyérték az érintettek körében – a jövő generációjának
fejlődése szempontjából nem elhanyagolható a Szülők azon igénye, miszerint a kiemelt minőségi oktatás mellett napjaink rohanó világában gyermekeik sport- és
mozgáskultúrájának fejlesztését is biztos kézben szeretnék tudni. Ehhez az elvárásrendszerhez kiválóan illeszkedik a MIZSE-Sport Kft. szakmai programja, melynek
hangsúlyos eleme az utánpótlásnevelés és az infrastrukturális fejlesztés is.
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Személyi jellegű ráfordítások
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettség

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2022/23 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
2022/23 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/sportfelszerelés

Bordásfal
egyszakaszos

db

10

30 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Bordásfal kétszakaszos

db

10

60 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárállvány mobil,
FIBA, palánkkal

db

2

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárállvány, fali
oldalra hajtható, palánk
nélkül

db

2

120 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Plexi palánk
(180x105cm)

db

2

180 000 Ft

360 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz beruházás

Laptop

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz beruházás

Táblagép

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz beruházás

Busz 8+1 személyes**

db

1

1 440 000 Ft

1 440 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

LED fal

négyzetm.

50

784 969 Ft

39 248 450 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz beruházás

Multifunkcionális
nyomtató

db

1

180 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

WIMU taracking
rendszer

db

1

71 701 533 Ft

71 701 533 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Combizom gépek

db

1

600 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edzőpad

db

1

180 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Erőkeret

db

1

480 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Evezőgép

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futópad

db

1

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Has-derék gépek

db

1

360 000 Ft

360 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Hátizom gépek

db

1

600 000 Ft

600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Karizom gépek

db

1

480 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kettlebell

szett

1

90 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kézisúlyzó

pár

5

24 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Mellizom gépek

db

1

480 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Súlytárcsa

szett

1

60 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Vádli gépek

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Vállizom gépek

db

1

480 000 Ft

480 000 Ft
125 499 983 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
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Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Bordásfal
egyszakaszos

BENCHMARK szerinti tétel! A bordásfal megfelel az MSZ EN 12346 szabvány előírásainak, így alkalmas intézményi felhasználásra is. Fokai
ovális alakúak melyek mérete 32x40 mm. Az oldalfal szélessége 12 cm, fokok közti távolság 10 cm, felszerelt mélysége párnafával együtt 16 cm.
A bordásfal csak falhoz rögzítve használható. 100 kg-ig terhelhető.

Bordásfal
kétszakaszos

BENCHMARK szerinti tétel! A bordásfal megfelel az MSZ EN 12346 szabvány előírásainak, így alkalmas intézményi felhasználásra is. Fokai
ovális alakúak melyek mérete 32x40 mm. Az oldalfal szélessége 12 cm, fokok közti távolság 10 cm, felszerelt mélysége párnafával együtt 16 cm.
A bordásfal csak falhoz rögzítve használható. 100 kg-ig terhelhető.

Kosárállvány
mobil, FIBA,
palánkkal

BENCHMARK szerinti tétel! Mobil kosárlabda állvány plexi kosárpalánkkal, rugós kosárgyűrűvel, gyűrűhálóval, ütközésvédőkkel, hidraulikus
emelőszerkezettel, gurítható, összecsukható, ellensúlyos, FIBA előírásai szerint

Kosárállvány,
fali oldalra
hajtható, palánk
nélkül

BENCHMARK szerinti tétel! Fali tartó fém szerkezet kosárállvány, mely oldalirányból behajtható 3 méteres benyúlásig

Plexi palánk
(180x105cm)

BENCHMARK szerinti tétel! Plexi kosárlabda palánk fém kerettel, szabvány 180x105 cm méretben. 10mm vastag víztiszta plexi anyagból, acél
zártszelvény keret porfestett felületkezelésű

Laptop

BENCHMARK szerinti tétel! Azt edzések, mérkőzések visszanézéséhez, videók vágásához, rögzítéséhez bővíteni kell az eszközparkunkat,
melynek része lesz ezen laptop is.

Táblagép

BENCHMARK szerinti tétel! Azt edzések, mérkőzések visszanézéséhez, videók vágásához, rögzítéséhez bővíteni kell az eszközparkunkat,
melynek része lesz ezen laptop is.

Busz 8+1
személyes**

BENCHMARK szerinti tétel! Az utánpótlás csapatok napi mozgásainak megvalósítását segíti elő. Elsősorban a mérkőzésekre, edzésekre,
felkészülésekre való csapatmozgatások minél gyorsabb kiszolgálása miatt pályázunk erre tételre!

LED fal

BENCHMARK szerinti tétel! A sportlétesítmény kosárlabda pályájának szélén elhelyezett LD kijelző a reklámok megjelenítésére szolgál. Sorba
köthető.

Multifunkcionális
nyomtató

BENCHMARK szerinti tétel! A mérkőzések jegyzőkönyveinek nyomtatására, továbbá a napi irodai munkák megsegítésére szolgáló eszköz.
Scannel nyomtat, fénymásol.

Szobakerékpár/
spinning
kerékpár

BENCHMARK szerinti tétel! A sporteszköz a napi erőnléti edzéseket segíti, mellette a rehabilitációs folyamatokat is elősegíti. A kerékpár erős
szerkezetet, 100 kg-os teherbírást biztosít. Vízszintesen és függőlegesen állítható ülése és függőlegesen állítható kormánya kényelmes beállítást
nyújt minden felhasználó számára. Nagy csúszásmentes pedálok, állítható pedálszíj folyamatos, intenzív edzést biztosítanak.

WIMU taracking
rendszer

EGYEDI KÉRELEM ALAPJÁN (mellékelve) A 2022/2023-as bajnoki szezonban az Akadémia folytatja azoknak a stratégiai együttműködéseknek
megvalósítását, melynek középpontjában a győri és kistérségi kosárlabdázás magas szintű oktatása áll. A sporttechnológiai eszközök beszerzése
nem építési tevékenységként kerül megvalósításra, hiszen azon egy már működő létesítménybe kerülnek felhelyezésre. A fenti rendszer
használata nem csak a sportszakmai szempontok miatt elengedhetetlen, de annak alkalmazása magas szintű segítséget nyújt mind a
sportolóknak és felkészítőiknek egyaránt.

Combizom
gépek

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Edzőpad

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Erőkeret

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Evezőgép

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Futópad

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Has-derék
gépek

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Hátizom gépek

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Karizom gépek

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Kettlebell

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Kézisúlyzó

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

2022-04-13 20:02
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Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mellizom gépek

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Súlytárcsa

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Szobakerékpár/
spinning
kerékpár

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Vádli gépek

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

Vállizom gépek

BENCHMARK szerinti tétel! Célunk a mai kornak is megfelelő modern gépekkel felszerelt edzőterem kialakítása, melyben az utánpótlás csapatok
és a partner szervezetek sportolói is a magas szintű erőnléti felkészülést kapnak. Ezen felül a sérült sportolók kiemelt rehabilitációját nagy
mértékben elősegíteni a sporteszközök beszerzése.

2022/23 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

125 499 983 Ft

1 293 814 Ft

2 587 629 Ft

129 381 426 Ft

0 Ft

128 087 612 Ft

129 381 426 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Előző SFP folytatása?

2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete és
vége (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcím

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni
Ezen a jogcímen kizárólag sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó energia költségek tervezhetőek amatőr sportszervezetek részére, azon belül
villamosenergia költség, gázenergia költségei tervezhetőek a sportszervezet saját tulajdonában, üzemeltetésében, illetve vagyonkezelésében lévő
ingatlanok esetében.
2022/23 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek jogcím
Kategória

Megnevezés

Tervezett felhasználási idő kezdete

Tervezett felhasználási idő vége

Üzemeltetés jogcíme

Költség értéke
0 Ft

2022/23 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek részletes indoklása
Megnevezés

Üzem
irsz./
Üzem
város/
Üzem
Utca/
Üzem
házszám

Üzemeltetés
létesítmény
helyrajzi
száma

Sport célú létesítmény
tulajdonosa

Sport célú létesítmény
üzemeltetője

Kosárlabdára
jutó
havi
óraszám

Korlátozott
mértékű
gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi
hatással bíró
sportcélú ingatlan
feltételei

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Kategória

Beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő 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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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2021/2022

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2022/2023)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2022/2023)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

0

0

0

0

Nincs

U11

18

23

25

1

Országos

U12

0

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

18

23

25

1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése

Indoklás

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 010 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

350 000 Ft

Nevezési költségek

25 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 750 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

550 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

250 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

5 935 000 Ft

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Az utánpótlás-nevelés ráfordításai keretében a korosztályos csapat felkészülésével és versenyeztetésével összefüggő
sporteszközök és sportfeleszerelések beszerzését tervezi a MIZSE-Sport Kft. Az eszközbeszerzés a Benchmarkban
meghatározottak figyelembe vételével került tervezésre. A beszerzési lista nem tartalmaz a Benchmark szerinti nem
elszámolható tételt.

Személyszállítási költségek

A személyszállítás aljogcímen a versenyeken való részvételhez kapcsolódó utazás költségei kerülnek elszámolásra a
Benchkmarkban megfogalmazottak figyelembe vétele mellett.

Nevezési költségek

A nevezési költségek tervezése során figyelembe vételre kerültek az MKOSZ Díjfizetési szabályzatának iránymutatásai. A
költségelem tartalmazza az utánpótlás korosztályos csapat vonatkozó kiadásait.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

Az utánpótlás korosztályos csapat versenyeztetésének, a bajnokságokban való részvételének feltétele a verseny- és
játékengedélyek rendelkezésre állása. A költségelem nem elszámolható tételt nem tartalmaz.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti
díja

A felkészülések – partnerintézményekkel való együttműködés keretében –bérelt létesítményekben történnek - ezek esetében
a bérleti díjak az értéket a pénzért elv figyelembe vétele mellett került meghatározásra.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással
és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

A szállás és étkezési költségek az utánpótlás. korosztályos csapatok versenyeztetésével és felkészítésével közvetlenül
felmerülő költségek - a becsült érték az előző szezonokban megvalósított rendezvények alapján került kalkulálásra, a
Benchmarkban foglaltak figyelembe vétele mellett.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A szállás és étkezési költségek az utánpótlás. korosztályos csapatok versenyeztetésével és felkészítésével közvetlenül
felmerülő költségek - a becsült érték az előző szezonokban megvalósított rendezvények alapján került kalkulálásra, a
Benchmarkban foglaltak figyelembe vétele mellett.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Tétel
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Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás
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Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak,
összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Pozíció

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

2022/23 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

5 935 000 Ft

61 186 Ft

122 371 Ft

6 118 557 Ft

0 Ft

6 057 371 Ft

6 118 557 Ft
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Képzés
2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
Képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

2022/23 évad - Tervezett összes képzés 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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Versenyeztetés
2022/23 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos
költségek

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

2022/23 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Üzemeltetés
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 587 629 Ft

2 587 629 Ft

1 293 814 Ft

3 881 443 Ft

Utánpótlás-nevelés

122 371 Ft

122 371 Ft

61 186 Ft

183 557 Ft

Összesen

2 710 000 Ft

4 065 000 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Győr, 2022. 04. 13.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gálos László György (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet
az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti
határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó
lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszaﬁzetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon –
nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által
meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. 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 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. 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;
10. 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 Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. 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;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI,
a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. 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;
14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző
szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. 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;
17. 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
- a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
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 a jogszabályban meghatározott 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.
18. 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;
19. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao. tv.
22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.
b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.
c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.
f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. §
(3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió
forintot.
g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját
használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre
a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
20. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
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ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;
21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
23. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Győr, 2022. 04. 13.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Gálos László György, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
☐ 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 sportolót 1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☑ nincs2
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☑ nincs4
☐ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☑ nincs3
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☑ nincs5
☐ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra
nem áll hivatásos sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti
mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére
megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő
sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról 6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
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sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő
utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez
az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem
lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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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: Győr, 2022. 04. 13.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv.

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

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

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

30/I. §-ban foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény

és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi
hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi
hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
11Lásd 8. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Gálos László György (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Győr, 2022. 04. 13.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: 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.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Alulírott Gálos László György (név), mint az MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9021 Győr, Domb utca 11. adószám: 25551163-208) képviseletére jogosult, a 2022/2023-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján, kérem, hogy az alábbiak ﬁgyelembevételével kerüljön elbírálásra a
kérelem.

Jogcím

Bruttó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Nettó*

Üzemeltetés támogatása
Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be– ide nem értve a támogatáshoz
tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, arról a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megﬁzetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Győr, 2022. 04. 13.
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Gálos László György
ügyvezető
MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

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: 2
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 20:37:55
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:
2022-02-24 20:38:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 20:39:04
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-28 12:19:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-04-13 20:02:18
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-04-13 19:57:20

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-04-13 19:57:36
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-02-27 19:47:38
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-04-13 19:57:57
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi hiteles (.es3 formátumú) tulajdoni lap

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan üzemeltetési szerződése vagy a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy saját maga az
üzemeltető

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat arról, hogy a sportszervezet nem vesz igénybe állami támogatást az üzemeltetési költségek finanszírozása érdekében

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetési költségek előzetes kimutatásának dokumentációja (a kitöltendő táblázatok az MKOSZ honlapjáról tölthetőek le)

Fájlok száma: 0

Kelt: Győr, 2022. 04. 13.

2022-04-13 20:02
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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

125 499 983 Ft

1 293 814 Ft

2 587 629 Ft

129 381 426 Ft

0 Ft

128 087 612 Ft

129 381 426 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

125 499 983 Ft

1 293 814 Ft

2 587 629 Ft

129 381 426 Ft

0 Ft

128 087 612 Ft

129 381 426 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 935 000 Ft

61 186 Ft

122 371 Ft

6 118 557 Ft

0 Ft

6 057 371 Ft

6 118 557 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

131 434 983 Ft

1 355 000 Ft

2 710 000 Ft

135 499 983 Ft

0 Ft

134 144 983 Ft

135 499 983 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2022-04-13 20:02

Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
scan_afanyilatkozat_1649872938.pdf (Hiánypótlás, 43 Kb, 2022-04-13 20:02:18) 973aec9b001276112b92deff4cf8cc64e17806f490786f868089e24cf744bc62
scan_afanyilatkozat_1645987575.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2022-02-27 19:46:15) eae8897a4ea977571aee539fc0f9e04d0ef18d8de1cb7446a2057c31fdef6e38
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)
mizse-sport_alairasi_cmp_1645731524.pdf (Szerkesztés alatt, 523 Kb, 2022-02-24 20:38:44)
6c026dfbe1b86988155b98713f61dbc81098ebbdd568fdc6b2f4fc9420af61e1
Egyéb dokumentumok
egyedi_kerlem_mizse-sport_1645987646.pdf (Szerkesztés alatt, 642 Kb, 2022-02-27 19:47:26)
a4a0c3b56ba3bea235fb34214b86b4cdea328931bde056dc0efce67c82b668bd
gyormizse-012022-02-23_ajanlat_1645987658.pdf (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2022-02-27 19:47:38)
7029fce826abc7f1b1164322e0fdd8eb445dfa3be1246f9d19d9be8a6680ceb1
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
scan_emmi_nyilatkozat_1649872640.pdf (Hiánypótlás, 652 Kb, 2022-04-13 19:57:20) bd87a5c5f84b87207c2de21ab00646c19601542f5c508edf11d315da21630706
scan_emminyilatkozatcopy_1645987596.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2022-02-27 19:46:36)
3931482439cf18dee14f050f87330779a47b9248bd5c5c5b541c32bf1ac8a444
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
0809028060_cegkivonat.htm_1645731469.es3 (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2022-02-24 20:37:49)
ef06a25edb889add7c5270d8f22f361acef72fa4e7b649cfe3362812ecff7d87
cegkivonat_mizse-sport_2022-02-22_1645731475.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2022-02-24 20:37:55)
4f91a4dfe80e3567b906d0dd9c25b87ea4c0dc07776048fcf043c10b6833864d
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mkosz_illetek_02.25_1646047154.pdf (Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2022-02-28 12:19:14) f9e3cd76151d06caaff63d7e9ba08b99fff1606ead1f13eb12ceb2823792e881
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
25551163_8602482030_1645731544.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2022-02-24 20:39:04)
e9bb51f44ea17b6153d896b41724bb57cd66a8461410021bc73405ee842a7247
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
scan_nyilatkozat_2_1649872656.pdf (Hiánypótlás, 655 Kb, 2022-04-13 19:57:36) 0cff457bad4a4accbd503eb4baa5dec9bbbc63a715fee9a82b93d2d418d29266
scan_nyilatkozat2copy_1645987608.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2022-02-27 19:46:48)
98590c7916495f39fa4387959278fb608e8825d2fdcd496bb98af7948a036949
Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
scan_nyilatkozat_onreszrol_1649872677.pdf (Hiánypótlás, 454 Kb, 2022-04-13 19:57:57)
d4a89646b14c24bb70648018f723a54aecedb570cd59514e90f3fc38cbeaed5e
scan_2022_2023_nyilatkozat_onresz_forrasarol_1645987625.pdf (Szerkesztés alatt, 528 Kb, 2022-02-27 19:47:05)
7ea674a1056260cebffd64bbfc0955a044a460ea0e464ca20f4d07a11099d938
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